
Konkursas neformalaus švietimo mokytojo pareigoms užimti 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu 

Nr. V-1680 „Dėl mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“, skelbiu 

pretendentų atranką neformalaus švietimo mokytojo (kartingininkų ir kartingų+ būrelis) laisvai 

darbo  vietai užimti. 

1. Įstaigos pavadinimas: Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcis centras; 

2. Pareigybės pavadinimas: neformalaus švietimo mokytojas; 

3. Darbo krūvis 0,64 pareigybės, 16 kontaktinių val. per savaitę  kartingininkų būrelio 

klasėje. (Pavenčių g. 2, Mažeikiai). 

4. Darbo sutarties rūšis: neterminuota darbo sutartis (pastoviam darbui), pareigybės lygis 

A2; 

5. Darbo užmokestis – priklauso nuo pastoviosios dalies koeficiento, pedagoginio darbo 

patirties ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Pedagogo pareiginės algos pastoviosios 

dalies koeficiento ribos – nuo 8,11 iki 11,39.  

6. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: 

6.1.Turi būti įgijęs vidurinį išsilavinimą ir išklausęs švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka 

pedagoginių ir psichologinių žinių kursą, – pagal neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio 

ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo bei formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas) 

švietimo programas; 

6.2 išmanyti būrelio dalyko turinį, dėstymo metodikos reikalavimus; 

6.3 turėti skaitmeninio raštingumo kompetencijas, pagal Reikalavimų pedagoginių darbuotojų 

skaitmeninio raštingumo programoms aprašą; 

6.4 sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti kalbos kultūros reikalavimus, lietuvių 

kalbos ir raštvedybos taisyklių, dokumentų rengimo ir įforminimo tvarkos reikalavimus; 

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

7.   Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus: 

7.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje; 

7.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 

7.3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją; 

7.4. gyvenimo aprašymą; 

7.5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją; 

7.6. įgytos praktikos, kursų patvirtinančius dokumentų kopijas.  

Pretendentai, atitinkantys konkurso atrankos reikalavimus, bus informuoti ir kviečiami pokalbiui 

asmeniškai. 

Darbo užmokestis: priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo 

stažo. 

  Dokumentai priimami tiesiogiai  el. paštu rastine@mazeikiuvjdc.lt   arba registruotu laišku 14 

kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (iki 2023 sausio 30 dienos įskaitytinai), darbo dienomis 

nuo 8.30 - 16.30 val. centro raštinėje adresu: Pavenčių g. 2, LT-89189 Mažeikiai. Informacija apie 

skelbiamą atranką teikia Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcio centro  direktorius, Pavenčių g. 2, 

Mažeikiai   tel. 8 688 95 266  

Informacija apie konkursą paskelbta 2023-01-17 

 


