
 

 

Skelbiamas konkursas priešmokyklinio ugdymo programos mokytojo pareigoms 

užimti 
 

Vinco Kudirkos progimnazija skelbia konkursą priešmokyklinio ugdymo programos mokytojo 

pareigoms užimti darbui  nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. pagal neterminuotą darbo sutartį. Konkursas vyks 

2019 m. rugpjūčio 5 d. 

Darbo krūvis – 0,6 etato. 

Reikalavimai pretendentams nurodyti pareigybės aprašyme (pridedama). 

Darbo užmokestis priklauso nuo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo. 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus: 

- prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma); 

- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją; 

- išsilavinimą ir priešmokyklinio ugdymo programos mokytojo kvalifikaciją patvirtinantį(-

čius) dokumentą(-us) ar jo (jų) kopiją(-as); 

- gyvenimo aprašymą. 

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. 

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu 

žemiau nurodytais adresais. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami 

pretendentui. 

Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, apie atrankos laiką ir vietą bus informuojami 

asmeniškai. 

Dokumentai priimami iki 2019 m. rugpjūčio 2 d. adresu: Radvilų g. 6, LT- 82177 Radviliškis. 

Informacija teikiama tel. 8 (422) 51945 ir el. paštu kudirka.radviliskis@gmail.com 
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PATVIRTINTA 

Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos 

direktoriaus 

2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-253/17 

 

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS 

APRAŠYMAS  

 

I. PAREIGYBĖ 

 

1. Priešmokyklinio ugdymo programos mokytojo pareigybė yra priskiriama specialistų 

grupei. 

2. Pareigybės pavadinimas – priešmokyklinio ugdymo programos mokytojas. 

3. Pareigybės lygis – D. 
4. Pareigybės paskirtis – ugdyti šešerių metų vaikus pagal priešmokyklinio ugdymo programą. 

 5. Priešmokyklinio ugdymo programos mokytojas – pavaldus direktoriaus pavaduotoju 

ugdymui. 

 6. Pareigybės kodas – 234202. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

7. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

7.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą socialinių mokslų studijų srities, 

edukologijos krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį, būti įgijęs ikimokyklinio amžiaus vaikų 

auklėtojo arba (ir) pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją, būti išklausęs priešmokyklinio ugdymo 

kvalifikacijos tobulinimo kursą bei vaikų turizmo renginio vadovų mokymus darbuotojų saugos ir 

sveikatos klausimais kursą pagal Švietimo ir mokslo ministerijos reikalavimus atitinkančias 

kvalifikacijos tobulinimo programas, būti išklausęs pirmos pagalbos teikimo ir higienos mokymus 

pagal Sveikatos apsaugos ministro reikalavimus atitinkančias kvalifikacijos tobulinimo programas;  

7.2. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, Lietuvos 

Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimais bei Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, reglamentuojančiais priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą ir gebėti juos taikyti praktikoje; 

7.3. žinoti mokyklos vidaus darbo tvarkos, saugos darbe, gaisro saugos, civilinės saugos, 

pirmos pagalbos teikimo taisykles ir reikalavimus, kitus lokalius dokumentus (įsakymus, tvarkos 

aprašus, taisykles ir pan.); 

7.4. mokėti ir gebėti naudotis kompiuterio technine, programine įranga ir interneto 

paslaugomis ugdymo procese, rengiant tekstinę ir vaizdinę medžiagą; 

7.5. mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės 

kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus. 

8. Gebėti: 

8.1. planuoti ir organizuoti savo veiklą, ją reflektuoti, spręsti iškilusias problemas; 

8.1. bendradarbiauti su mokyklos darbuotojais būtinais funkcijoms atlikti klausimais; 

8.2. kaupti, sisteminti, atlikti tiriamąsias veiklas, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, 

teikti pasiūlymus dėl organizacijos tobulinimo bei pokyčių valdymo. 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

9. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:  



 

9.1. atsižvelgiant į mokyklos steigėjo patvirtintą priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo 

organizavimo modelį, organizuoja pedagoginį procesą, orientuotą į individualius vaiko ugdymo(si) 

poreikius, priešmokyklinio ugdymo tikslus, uždavinius, standartus, vadovaujasi Priešmokyklinio 

ugdymo bendrosios programa, Programos įgyvendinimo prielaidomis ir būdais bei Lietuvos 

Respublikos dokumentais, reglamentuojančiais ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

ugdymą; 

9.2. sistemingai stebi ir vertina vaiko gebėjimus, socialinę-kultūrinę kompetenciją, 

brandumo mokyklai lygmenį, įvairiais būdais fiksuoja vaiko pasiekimus; 

9.3. daro išvadas apie kiekvieno vaiko patirties kaupimo ypatumus, prireikus inicijuoja 

individualių ugdymo(-si) programų rengimą, dalyvauja jas rengiant; 

9.4. kuria stimuliuojančią, funkcionalią, dinamišką, psichologiškai ir fiziškai saugią 

ugdymo(-si) aplinką; 

9.5. supažindina šeimą su priešmokyklinio ugdymo ypatumais, nuolat informuoja apie vaiko 

daromą vystymosi pažangą; 

9.6. skatina tėvus dalyvauti grupės veikloje, rūpinasi tėvų švietimu, pagal kompetenciją 

teikia jiems informaciją, konsultuoja; 

9.7. parenka ugdymo metodus ir priemones, atitinkančias specialiuosius vaikų ugdymo(-si) 

poreikius; 

9.8. taiko specialias kalbos mokymo metodikas vaikams iš kitakalbių ar mišrių šeimų, jeigu 

tėvai ketina juos leisti į mokyklą negimtąja kalba; 

9.9. bendradarbiauja su kitais pedagogais (logopedais, specialiaisiais, socialiniais 

pedagogais, darželio auklėtojais, būsimuoju ugdomų vaikų mokytoju ir kt.); 

9.10. bendrauja ir bendradarbiauja su vietos bendruomene, administracinėmis bei socialinės 

rūpybos įstaigomis, įvairiomis visuomeninėmis organizacijomis ir kt., prisideda prie bendruomenės 

socialinių programų įgyvendinimo; 

9.11. pagal kompetenciją konsultuoja tėvus, gimnazijos mokytojus, kitus su 

priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymu susijusius asmenis ar institucijų atstovus; 

9.12. tobulina savo kvalifikaciją.  

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

10. Šias pareigas einantis darbuotojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako: 

10.1.  už darbo tvarkos taisyklių, darbų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos instrukcijų ir 

pareigybės aprašymo pareigų netinkamą vykdymą ar nevykdymą; 

10.2. už mokyklai padarytą materialinę žalą; 

10.3. už Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytos tvarkos 

pažeidimus; 

11. už emociškai saugios mokymo(si) aplinkos mokykloje puoselėjimą, reagavimą į smurtą 

ir patyčias pagal mokykloje nustatytą Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarką; 

11.1. už kitus pažeidimus. 

 

_____________________________ 

 

 

Susipažinau ir sutinku. Vieną egzempliorių gavau: 

________________________________________________________________________________ 

(vardas, pavardė, parašas, data) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 


