
Dėl laisvos darbo vietos 

 
Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Kelmės „Aukuro“ pagrindinėje mokykloje  

nuolatiniam darbui pilnu darbo krūviu reikalingas  

pradinių klasių mokytojas  

 
 

Asmuo priimamas dirbti atrankos būdu.  

Bendra informacija: 

Mokytojo pareigybė:  

1. kodas: 234101 (pradinio ugdymo mokytojas);  

2. lygis: A2;  

3. grupė: III (specialistai). 

Pavaldumas: pavaldus mokyklos direktoriui ir  direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

Krūvis: 1 etatas, 1512 val. per mokslo metus. 

Reikalavimai: 

1.Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, įgytą pradinių klasių mokytojo 

specialybę bei mokytojo kvalifikaciją, atitinkančią švietimo ir mokslo ministro nustatytus reikalavimus. 

2. Būti įgijęs skaitmeninio raštingumo gebėjimus ir būti įgijęs kompetencijas, numatytas reikalavimų 

mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programų apraše, kurį tvirtina 

švietimo ir mokslo ministras.  

3. Mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 

patvirtintus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus, būti išklausęs lietuvių kalbos kultūros 

kursus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Mokytojų, mokyklų vadovų, 

jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą (arba būti 

išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu); 

4. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme. 

5. Atitikti kitus specialiuosius reikalavimus: 

5.1 turi būti susipažinęs su  Valdorfo pedagogikos Lietuvoje koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2004 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. ISAK-761. Turėti praktinių įgūdžių ir 

kompetencijų, išmanyti šios pedagogikos metodus.  

5.2. privalumas – mokėti bent vieną užsienio kalbą iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų: vokiečių, anglų 

ar prancūzų ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu;  

5.3. turėti galiojančią asmens medicininę knygelę; 

5.4. turėti galiojančius privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimus;  

5.5. gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines situacijas, tirti ir 

kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti gerąją pedagoginio 

darbo patirtį;  

5.6. gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoti į smurtą 

ir patyčias; 

5.7. žinoti ir savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 

nuostatomis. 

Dokumentų pateikimas:  

1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje. 

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; 

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija; 

4. Gyvenimo aprašymas. 

5. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas. 

6. Pažyma apie darbo stažą. 



7. Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba 

elektroniniu paštu.  

8. Pretendentų pateikti dokumentai registruojami. 

Atranka vyks tokia tvarka: 

I etapas 

1. Dokumentai pateikiami iki 2022 m. sausio 28 d., 14.00 val. 

2. Dokumentų peržiūrėjimas ir pirminis vertinimas vyks 2022 m. vasario 1-4 d.  

3. Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, 2022 m. vasario 4 d. informuojami telefonu ir kviečiami į II 

etapą. 

II etapas 

1. Pretendentų pokalbis su mokyklos vadovais vyks 2022 m. vasario 14 d., 10.00 val. Atrinkti 

pretendentai kviečiami į III etapą. 

III etapas  

1. Pretendentų praktinės veiklos vertinimas vyks nuo 2022 m. vasario 21 d. iki kovo 8 d. pagal sutartą 

grafiką. Praktinės veiklos vertinime dalyvauja mokyklos mokytojai, administracijos atstovas.  

2. Mokyklos vadovų ir praktinės veiklos vertintojų bendras posėdis vyks 2022 m. kovo 9 d. 14.00 val.  

3. Atranką laimėjusio pretendento informavimas 2022 m. kovo 9 d.  

Kviečiame dalyvauti atrankoje. 

Dokumentus pateikti adresu: 

J. Janonio g. 9, Kelmė arba el. paštu  aukuromokykla@gmail.com  

Dėl papildomos informacijos teirautis tel. (8 427) 60056.  

 


