
Įstaiga / įmonė : Lazdijų mokykla-darželis „Kregždutė“   

Skelbimo įvadas  kviečia  pradinių klasių mokytoją darbui nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. pagal 

neterminuotą darbo sutartį. 

 

Pareigos : 

Pareigybės 

lygis:  

Pradinių klasių mokytojas  

A2 

Reikalavimai : Reikalavimai: 

 Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius 

reikalavimus:  

 turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą 

iki 1995 metų) išsilavinimą;  

 būti įgijęs pedagogo kvalifikaciją; 

 būti baigęs pradinio ugdymo mokytojų rengimo/pradinio ugdymo 

pedagogikos studijų programą; 

 būti įgijęs ne mažesnę nei pradinių klasių vyresniojo mokytojo 

kvalifikacinę kategoriją; 

 mokėti lietuvių kalbą; 

 atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų 

kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl 

Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“; 

 būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatyme; 

 išmanyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kitus teisės aktus, 

reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą. 

Privalumai: 

 Gebėjimas komunikuoti bent viena užsienio kalba; 

 Gebėjimas inicijuoti, organizuoti įvairaus lygmens (mokyklos, miesto, 

šalies) projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą; 

 Pretendentas turi gebėti bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai 

spręsti problemas. 

Dokumentai, 

kurie turi būti 

pateikti : 

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma) 

(nuskaitytas/nuskenuotas dokumentas); 

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją 

(nuskaitytas/nuskenuotas dokumentas); 

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją (nuskaitytas/nuskenuotas 

dokumentas); 

4. Mokytojo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją ar pedagoginių 

ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją (tik tuo 

atveju, kai tai neatsispindi išsilavinimą patvirtinančiame dokumente) 

(nuskaitytas/nuskenuotas dokumentas); 

5. Gyvenimo aprašymą (CV); 

6. Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų 

kopijas (nuskaitytas/nuskenuotas dokumentas). 

7. Pedagoginio darbo stažą bei kvalifikacinę kategoriją patvirtinančius 

dokumentus;  



8. Dokumentus su nuoroda temoje „Pradinių klasių mokytojo atranka“ 

siųsti iki 2019 m. gegužės 28 d. įskaitytinai el. pašto 

adresu lina.ceplikiene@lazdijai.lt  arba pristatyti adresu Kauno g. 23, 

Lazdijai. 

Reikalavimus atitinkančius pretendentus informuosime el. paštu ir pakviesime 

pokalbiui iki 2019 m. gegužės 30 d. 

Adresas : Kauno g. 23, Lazdijai 

Skelbimo 

publikavimo 

data : 
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Kontaktinė 

informacija : 

El. paštas:  danute.matuleviciene@ladijai.lt 

Tel. Nr. (8 318) 41330 
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