
Informacija apie laisvą mokytojo padėjėjo darbo vietą ir atranką į šias pareigas 

ŠILALĖS DARIAUS IR GIRĖNO PROGIMNAZIJA (savivaldybės biudžetinė įstaiga, D. Poškos g. 

24, Šilalė, tel. 8 67550471, el. p. rastine@dariusgirenas.silale.lm.lt; www.dariusgirenas.silale.lm.lt, 

duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190328873) skelbia atranką mokytojo 

padėjėjo pareigoms Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijoje nuo 2022 m. gruodžio 7 d. užimti.  

Mokytojo padėjėjo (0,5 etato) pareigybė - pareigybės lygis C, darbo krūvis 20 val. per savaitę, pareiginės 

algos pastoviosios dalies koeficientas 4,8-5,0, atlyginimas 434,4,-452,5 EUR (neatskaičius mokesčių). 

Darbo sutartis – terminuota. 

1. Kvalifikaciniai reikalavimai: 

1.1. Išsilavinimas –ne žemesnis kaip vidurinis. 

1.2.  Gebėjimas pozityviai bendrauti su ugdytiniais, turėjimas žinių apie jų sutrikimų specifiką. 

1.3. Gebėjimas dirbti su ugdytiniais padedant jiems įsisavinti ugdomąją medžiagą, atlikti mokytojo 

skirtas užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, judėti, maitintis. 

1.4. Gebėjimas pozityviai bendradarbiauti su mokytoju, logopedu, kitais specialistais ir mokinių tėvais 

(globėjais, rūpintojais). 

1.5. Gebėti dirbti komandoje, priimti sprendimus, pasidalyti atsakomybe, turėti bendradarbiavimo, 

komunikacinių, organizacinių gebėjimų; 

1.6. Mokėti naudotis ryšių ir kitomis informacijos perdavimo priemonėmis. 

2. Privalumas: 

2.1. darbo patirtis;  

2.2. gebėjimas ugdymo procese taikyti šiuolaikines informacines technologijas. 

 

3. Pretendentas privalo pateikti: 

3.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (priedas 1); 

3.2. asmens tapatybę, išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją, pedagoginio darbo stažą patvirtinančius 

dokumentus ir šių dokumentų kopijas; 

3.3. gyvenimo aprašymą; 

3.4. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas. 

4. Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis. Pretendentai, kurie atitiks atrankos 

skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus 

informuojami individualiai.  

5. Pretendentai dokumentus gali pateikti iki 2022 m. gruodžio 6 d. 12:00 val. tiesiogiai darbo 

dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. progimnazijos raštinėje adresu: D. Poškos g.24,  Šilalė. siųsti registruotu 

laišku arba elektroniniu paštu rastine@dariusgirenas.silale.lm.lt. Dokumentų originalai pateikiami  

atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. 

Informacija apie skelbiamą atranką teikiama tel. Nr. 8 67550471,  

Papildoma informacija 

https://www.dariusgirenas.silale.lm.lt/images/Download/pareigybiu_aprasymai/mokytojo-padejeja-

2022.pdf 

Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems visų nurodytų dokumentų, 

ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama 

dalyvauti atrankoje. 

Progimnazijos direktorius                                                                             Arūnas Aleksandravičius    
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Priedas 1 

 

________________________________________________ 

(vardas, pavardė) 

_______________________________________________________________ 

(adresas, telefonas) 

 

 

Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos  

direktoriui  

 

 

P R A Š Y M A S 

DĖL LEIDIMO DALYVAUTI ATRANKOJE 

MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGOMS UŽIMTI 

 

2022 m. ______________ 

Šilalė 

 

                Prašau leisti dalyvauti atrankoje Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos mokytojo padėjėjo 

pareigoms užimti. 

                PRIDEDAMA: 

                1. 

                2. 

                3. 

                4.  

                5. 

                6.  

                   ______________                    ________________________________________ 

                        (parašas)                                                       (vardas, pavardė) 

 


