
PATVIRTINTA 

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių 

„Aušros“ progimnazijos direktoriaus  

2021 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-279 

 

LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO KĖDAINIŲ „AUŠROS“ PROGIMNAZIJA 

SKELBIA ATRANKĄ ETIKOS MOKYTOJO PAREIGOMS  

UŽIMTI NUO 2022 M. SAUSIO 3 D. 

 

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“,  

skelbiame pretendentų etikos mokytojo pareigybei užimti:  

1. Mokyklos pavadinimas – Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazija. 

2. Pareigybės pavadinimas – etikos mokytojas. 

3. Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Pareigybės lygis A (ne žemesnis kaip aukštasis  

išsilavinimas). 

4. Darbo krūvis – 11 kontaktinių valandų per savaitę, 0,42 etato. Darbo užmokestis 553,83 

Eur (neatskaičius mokesčių), mokytojo koeficientas – 7,45. Etato dydis gali keistis atsižvelgiant į 

individualiai su mokytoju susitartas valandas, susijusias su profesiniu tobulėjimu ir veiklomis 

bendruomenėje bei neformaliojo švietimo valandų skaičių. Darbo užmokesčio koeficientas priklausys 

nuo pedagoginio darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos. 

5. Kvalifikaciniai reikalavimai: 

5.1.  aukštasis išsilavinimas ir etikos mokytojo kvalifikacija (atitinkanti Lietuvos Respublikos 

Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 20 d. įsakymą Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų 

kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ nuostatas); 

5.2.  gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo 

kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 

(Žin. 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus; 

5.3. gebėti organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą: planuoti ugdomąją veiklą, rengti 

individualias mokinių ugdymo (-si) programas, parinkti priemones, kurti kabineto ugdomąją aplinką; 

5.4.  gebėti vertinti ir fiksuoti mokinių daromą individualią pažangą; 

5.5. gebėti savarankiškai planuoti, inicijuoti, derinti ir dalyvauti bendruose įstaigos 

renginiuose, projektuose ir kitose veiklose; 

5.6.  gebėti bendrauti su mokiniais ir jų tėveliais, bendradarbiauti su mokytojais, švietimo 

pagalbos specialistais ir kitais mokyklos darbuotojais bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant 

ugdymo klausimus; 

5.7. gebėti taikyti ugdymo procese informacines komunikacines technologijas. 

 6. Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus: 

6.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (pateikiamas 1 priedas); 

6.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 

6.3. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas; 

6.4. gyvenimo aprašymą; 

6.5. etikos mokytojo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;   

6.6. specialiųjų pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumentų kopijas; 

6.7. motyvacinį laišką, kuriame laisva forma nurodytas asmeninių ir privalomų gebėjimų  

sąrašas, įgūdžiai ir dalykinės kompetencijos; 

6.8. rekomendaciją (-as) iš buvusių darbdavių (neprivaloma). 

Dokumentai priimami nuo 2021 m. lapkričio 16 d. iki lapkričio 29 d. imtinai. 

Galimi dokumentų pateikimo variantai: 

 Pateikti asmeniškai atrankos organizatoriui adresu: Chemikų g. 30, darbo dienomis nuo 

8.00 iki 15.00 val. pristatant budėtojui. Dokumentai turi būti sudėti į voką. Vokas užklijuotas, ant 

kurio užrašyta „Etikos mokytojo atrankai“. Įeiti į progimnaziją galima tik dėvint apsauginę kaukę, 

vienkartines pirštines. 

 Siųsti paštu – registruotu laišku adresu: Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“  



progimnazijos direktoriui, Chemikų g. 30, Kėdainiai.  

   Siųsti elektroninio pašto adresu: rastine.ausra@gmail.com su nuoroda – Dėl etikos 

mokytojo laisvos darbo vietos.  

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui. 

Informacija apie atranką skelbiama Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ 

progimnazijos el. svetainėje http://www.kedainiuausra.lt/ ir teikiama telefonu nr. 867 961 369, 

861 137 530. 

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus ir pateikę visus dokumentus, bus 

informuojami ir kviečiami į pokalbį. 
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1 priedas 
_______________________________________________________________________________________ 

(didžiosiomis raidėmis - vardas, pavardė) 
 

_______________________________________________________________________________________ 
(adresas, telefono nr., el. paštas) 

 

 

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių 

„Aušros“ progimnazijos direktorei 

Linai Adomaitienei 

 

 

PRAŠYMAS 

DĖL DALYVAVIMO ATRANKOJE ETIKOS MOKYTOJO  

PAREIGOMS UŽIMTI 

 

2021  m. _______________ mėn. ____ d. 

Kėdainiai 

 

 

 Prašau leisti dalyvauti atrankoje Lietuvos sporto universiteto Kėdainių 

Aušros“ progimnazijos etikos mokytojo pareigoms užimti.  

 Esu informuotas(a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, 

adresas, el. paštas, telefono nr., duomenys apie išsilavinimą, kvalifikaciją, asmens tapatybės 

dokumento kopija, santuokos liudijimo kopija, (toliau – asmens duomenys) būtų tvarkomi duomenų 

valdytojo – Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazija, įstaigos kodas 

1910019591, registracijos adresas Chemikų g. 30, 57416 Kėdainiai, kontaktai: 

raštine.ausra@gmail.com, tel. nr. 867 961 369, konkurso Lietuvos sporto universiteto Kėdainių 

„Aušros“ progimnazijos etikos mokytojo pareigoms užimti organizavimo ir vykdymo tikslais. 

 Taip pat esu informuotas(a) ir sutinku, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens 

duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) 23 straipsnyje įtvirtintomis asmens duomenų 

subjekto teisėmis ir ADTAĮ 25 straipsnyje nustatyta tvarka turiu teisę: 1) žinoti (būti informuotas) 

apie mano asmens duomenų tvarkymą; 2) susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra 

tvarkomi; 3) reikalauti, sunaikinti mano asmens duomenis arba sustabdyti mano asmens duomenų 

tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant ADTAĮ ir kitų asmens duomenų tvarkymą 

reglamentuojančių teisės aktų nuostatų. 

 

PRIDEDAMA: 

1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. 

2. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos. 

3. Gyvenimo aprašymas. 

4. Etikos mokytojo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos. 

5. Specialiųjų pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumentų kopijos. 

6. Motyvacinis laiškas. 

7.       . 

 

 

_________________            _________________________________________ 
                                      (parašas)                                                                     (vardas, pavardė) 
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