
ŠIAULIŲ „RASOS“ PROGIMNAZIJA SKELBIA KONKURSĄ PRADINIO UGDYMO 

MOKYTOJO VIETAI UŽIMTI NUO 2022 M. SPALIO 1 D. 

 

Pareigybės pavadinimas: pradinio ugdymo mokytojas (sutartis neterminuota, 17 kontaktinių 

valandų). 

 

Reikalavimai pretendentams: 

1. turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) 

išsilavinimą; būti įgijęs pedagogo kvalifikaciją; 

2. būti baigęs pradinio ugdymo mokytojų rengimo / pradinio ugdymo pedagogikos studijų 

programą arba iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. būti įgijęs ne mažesnę kaip 15 metų darbo patirtį pagal 

pradinio ugdymo programas, arba būti baigęs kitą studijų programą, bet šiuo metu studijuoti pagal 

pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą ar jos modulį; 

3. mokėti lietuvių kalbą (turėti trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją); 

4. 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“; 

5. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme; 

6.  išmanyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, mokyklos nuostatus, mokyklos darbo tvarkos 

taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą. 

7. Informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas ugdymo procese. 

8. Gebėjimas taikyti aktyvius ir atviro mokymo(si) metodus pamokose. 

9. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas. 

 

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:  

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje; 

2. Kvalifikaciją ir išsilavinimą įrodančius dokumentus;  

3. Gyvenimo aprašymą; 

4. Motyvacinį laišką; 

5. Sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo; 

6. Galima pateikti rekomendacijas. 

 

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu Nr. XIII-198. 

 

Dokumentų priėmimo pradžia 2022 m. rugsėjo 14 d., pabaiga – 2022 m. rugsėjo 27 d.  

 

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso 

paskelbimo dieną: 

1. Tiesos g. 1, Šiauliai, „Rasos“ progimnazijos raštinėje darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00 val. ir 

nuo 13.00 iki 17.00 val.  

2. Elektroniniu paštu: rasosp@splius.lt 
 

Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami į pokalbį.  

 

mailto:rasosp@splius.lt


Konkursas organizuojamas vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-

1680.  


