
 

KĖDAINIŲ JUOZO PAUKŠTELIO PROGIMNAZIJOS ATRANKOS REIKALAVIMAI 

MATEMATIKOS MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI 

 

Įstaigos pavadinimas: Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija. 

Įstaigos teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga. 

Įstaigos buveinė: Vilniaus g. 11, Kėdainiai, LT-57209. 

Įstaigos kodas: 195092544. 

Darbo pobūdis: kvalifikuotų matematikos mokytojo paslaugų 5–8 klasių mokiniams 

teikimas nuo 2021 m. rugsėjo 1 d..  

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai: 

1. Turėti aukštąjį matematikos mokytojo išsilavinimą. 

2. Turėti ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą. 

3. Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo 

ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ugdymo įstaigos, matematikos mokytojo 

veiklą. 

4. Būti išklaususiam pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus. 

5. Turėti kompiuterinio raštingumo kompetencijas. 

6. Sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą. 

7. Turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. 

                Privalumai (atrankos metu vertinami papildomais balais): 

                1. Matematikos mokytojo kvalifikacinė kategorija. 

2. Dalykinių žinių išklausyti kursai, seminarai. 

Darbo krūvis: 1 et.. 

               Pretendentai asmeniškai pateikia šiuos dokumentus: 

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje. 

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją. 

3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas. 

4. Gyvenimo aprašymą. 

5. Anketą (pildoma vietoje). 

6. Dalykinių žinių kursų išklausymo dokumentų patvirtintas kopijas (jeigu pretendentas 

tokius dokumentus turi). 

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

8. Matematikos mokytojo kvalifikacinę kategoriją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją 

(jeigu pretendentas tokį dokumentą turi). 

9. Pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursų pažymėjimą (originalą). 

10. Kompiuterinio raštingumo pažymėjimą (originalą) (Švietimo ir mokslo ministro 2007 

m. kovo 29 d. įsakymas Nr. ISAK-555 „Dėl reikalavimų mokytojų kompiuterinio raštingumo 

programoms patvirtinimo“). 

 

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami į 

pokalbį (atranką).   

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo, įskaitant atrankos 

paskelbimo dieną, pirmadieniais – penktadieniais nuo 9.00 iki 13.00 val..     

Dokumentų priėmimo pradžia 2021 m. birželio 28 d., pabaiga 2021 m. liepos 11 d..  

Informacija apie laisvą matematikos mokytojo pareigybę skelbiama Kėdainių Juozo Paukštelio 

progimnazijos interneto svetainėje https://paukstelis.lt/  ir Darbo biržos interneto svetainėje.  

Tel. pasiteirauti 8 685 64288, el. p. info@paukstelis.lt   

Informacija apie atranką paskelbta 2021 m. birželio 28 d..   

 

   ______________ 

 

 

 



 

 

PRETENDENTO (-ĖS) KĖDAINIŲ JUOZO PAUKŠTELIO PROGIMNAZIJOS  

MATEMATIKOS MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI ANKETA 

 

Vardas, pavardė________________________________________________________________ 

Gimimo data___________________________________________________________________  

Gyvenamoji vieta, telefonas_______________________________________________________ 

    (adresas)  

 

Išsilavinimas___________________________________________________________________  

Įstaiga, studijų baigimo metai______________________________________________________  

Išsilavinimo dokumento pavadinimas, išdavimo data, numeris____________________________ 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

Darbo pagal specialybę stažas, šį stažą įrodantis dokumentas_____________________________ 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

Matematikos mokytojo kvalifikacinė kategoriją ir ją patvirtinantis 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

Paskutinioji darbovietė____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Atrankai pateikti dokumentų sąrašas_________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________   

Dokumentus pagal atrankos sąlygas pateikė____________________________________________     

                    (vardas, pavardė, parašas, pateikimo 

laikas) 

_______________________________________________________________________________   

Dokumentus pagal atrankos sąlygas priėmė raštvedė Erika Songin__________________________    

                         (parašas, priėmimo 

laikas) 

______________________________________________________________________________ 

 

 


