
JONAVOS  PANERIO  PRADINĖJE  MOKYKLOJE 

SKELBIAMAS KONKURSAS 

LAISVAI PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJO DARBO VIETAI UŽIMTI (nuo 2019-09-02)  

 

Jonavos Panerio pradinė mokykla -  savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 191674159, 

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-03-21 nutarimu Nr. 301 ir Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-09-15 įsakymu Nr. V-1680 s k e l b i a konkursą 

pradinių klasių mokytojo pareigoms užimti  pastoviam darbui (20 val/sav krūviui). 

Darbo pobūdis:  

• pradinių klasių mokytojas ruošiasi pamokoms, papildomo ugdymo renginiams ir turiningai 

juos organizuoja; 

• pasirenka pedagoginės veiklos organizavimo būdus, formas ir priemones, neprieštaraujančias 

pedagoginei etikai, bendriesiems pedagogikos ir psichologijos reikalavimams;  

• padeda mokiniams formuoti dorovės ir sveikos gyvensenos, saugaus eismo, civilinės saugos, 

priešgaisrinės saugos, saugos darbe bei buityje įgūdžius, lavina gebėjimą jais vadovautis, 

moko mokinius darbštumo, atsakomybės, pasitikėjimo, savarankiškumo, susitelkimo, 

atvirumo, iniciatyvumo ir reiklumo sau; 

• kaupia dalykines, pedagogines, psichologines žinias, plečia kultūrinį akiratį, tobulina 

kvalifikaciją ir nustatyta tvarka atestuojasi. 

• Tarnybinio atlyginimo koeficiento dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro įsakymu. 

Kvalifikaciniai reikalavimai: 

• aukštasis pedagoginis išsilavinimas (pradinių klasių mokytojo kvalifikacija); 

• atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimu, reikalavimus; 

• gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir 

argumentuotai dėstyti mintis žodžiu bei raštu; 

• būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine 

reputacija, elgesiu ir veikla, nepažeisti mokytojo etikos normų; 

• gebėti vykdyti mokytojo pareiginiuose nuostatuose aprašytas nustatytas funkcijas. 

Pretendentų atrankos būdas - pokalbis. 

Prieš pokalbį pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus: 

1. Gyvenimo aprašymą (CV). 

2. Motyvacinį laišką. 

Pakviestas į pokalbį pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus: 

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse; 

3. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, pedagogo 

kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą, pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo, IKT 

gebėjimus patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas; 

4. Pirmosios medicinos pagalbos kursų pažymėjimo ir higienos įgūdžių mokymo kursų pažymėjimų 

kopijas. 

5. Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir jo kopiją; 

6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas; 

7. Pretendento anketą (pildoma vietoje). 

Pretendentų CV ir motyvaciniai laiškai priimami iki 2019 m. rugpjūčio 16 d. 12 val. 

Pretendentų atranka vyks 2019 m. rugpjūčio 19 d. 12.00 val., mokykloje. 

PASTABA. Pretendentas gali dokumentus pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku arba 

elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami 

pretendentui. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, kopijos turi būti pateikiamos notaro 

patvirtintos ne vėliau kaip prieš 6 darbo dienas iki atrankos dienos. 

Dokumentus pateikti adresu: Jonavos Panerio pradinė mokykla, Kauno g. 9, 

Jonava  LT-55182. Telefonas pasiteirauti: (8 349) 60025. El. p. paneriopradine@gmail.com  

mailto:paneriopradine@gmail.com

