
Lazdijų mokykla-darželis ,,Kregždutė“ skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo 

pareigoms užimti nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. 

1 etato darbo krūviu  

Pareigybės pavadinimas – ikimokyklinio ugdymo mokytojas. 

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680. 

 

1. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: 

1.1. Aukštasis arba aukštesnysis (specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas; 

1.2. Kandidatas turi būti įgijęs pedagogo kvalifikaciją, būti baigęs vieną iš mokytojų rengimo 

ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų, turintis ikimokyklinio 

ugdymo mokytojo kvalifikaciją. 

 

2. Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, funkcijos: 

2.1. organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą grupėje, atsižvelgiant į individualius vaikų ugdymosi 

poreikius, amžių, ikimokyklinio ugdymo programos tikslus, uždavinius ir vadovaujantis 

galiojančiomis Ikimokyklinio ugdymo įstaigų higienos normomis; 

2.2. sistemingai ir nešališkai vertina, fiksuoja, analizuoja vaikų daromą pažangą ir pasiekimus, kaupia 

medžiagą pagrindžiančią vaikų pasiekimus; 

2.3. bendradarbiaujant su pagalbos mokiniui specialistais rengia individualias vaikų ugdymo 

programas ir dalyvauja jas įgyvendinant; 

2.4. sistemingai informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaiko pasiekimus, ugdymo (si) poreikius 

ar iškilusius sunkumus; 

2.5. parenka ugdymo metodus ir priemones, atitinkančias specialiuosius vaikų ugdymo(-si) poreikius; 

2.6. saugoja ir stiprina vaikų sveikatą, garantuoja vaikų fizinį ir psichologinį saugumą grupėje, kitose 

įstaigos vidaus erdvėse, lauko teritorijoje ir kt.; 

2.7. bendradarbiauja su šeima, skatina tėvus (globėjus, rūpintojus) dalyvauti grupės, įstaigos 

renginiuose, projektinėje ir kt. veikloje, derina šeimos ir įstaigos interesus; 

2.8. inicijuoja ir organizuoja projektinę, meninę ir kitą veiklą; 

2.9. taiko informacines ir komunikacines technologijas savo tiesioginiame darbe. 

 

 3. Privalumai: 

Privalomos asmens savybės – atsakingumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas, sklandus minčių 

dėstymas žodžiu ir raštu, organizaciniai gabumai, geri bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, 

imlus naujovėms. 



 

Pedagogai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus: 

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje. 

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. 

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją. 

4. Gyvenimo aprašymą. 

5. Pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas. 

 

Dokumentų priimami nuo 2020 m. liepos 28 d. iki 2020 m. rugpjūčio 14 d. 

Dokumentai priimami pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 16.30 val., penktadieniais nuo 8.00 

iki 15.00 val. Dokumentai pateikiami asmeniškai Lazdijų mokyklos-darželio ,,Kregždutė“ raštinėje 

adresu Kauno g. 23, Lazdijai arba elektroniniu paštu lina.ceplikiene@lazdijai.lt. Informacija teikiama 

tel.  8 318 51030, 8 318 51420. 

Darbo užmokestis mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII -198 įstatymu, priklausomai nuo 

kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo. (4.96 – 6.23) pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientas.   

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir 

kviečiami pokalbiui. Pokalbio metu turėti asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą 

patvirtinančius dokumentus. 

Informacija apie konkursą skelbiama Užimtumo tarnybos internetinėje svetainėje adresu: www.uzt.lt, 

Lazdijų mokyklos-darželio ,,Kregždutė“ svetainėje http://www.lazdijukregzdute.lt/  
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