
 

INFORMACIJA APIE LAISVAS DARBO VIETAS 

 

 

Įstaigos pavadinimas 

Kauno „Šilo“ pradinė mokykla 

Pareigos  

Pradinių klasių mokytoja (1 et.) 

Darbo vieta 

Kauno „Šilo“ pradinė mokykla, Kariūnų pl. 3, Kaunas. 

Reikalavimai 

• aukštasis pedagoginis išsilavinimas (pradinių klasių mokytojo kvalifikacija).  

• atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu, reikalavimus;  

• gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, 

sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu bei raštu;  

• būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga 

profesine reputacija, elgesiu ir veikla, nepažeisti vadovo etikos normų;   

• gebėti vykdyti mokytojo pareiginiuose nuostatuose aprašytas nustatytas funkcijas.  

 

Darbo pabūdis 

Pradinių klasių mokytojas ruošiasi pamokoms, papildomo ugdymo renginiams ir turiningai juos 

organizuoja, pasirenka pedagoginės veiklos organizavimo būdus, formas ir priemones, 

neprieštaraujančias pedagoginei etikai, bendriesiems pedagogikos ir psichologijos reikalavimams, 

padeda mokiniams formuoti dorovės ir sveikos gyvensenos, saugaus eismo, civilinės saugos, 

priešgaisrinės saugos, saugos darbe bei buityje įgūdžius, lavina gebėjimą jais vadovautis, moko 

mokinius darbštumo, atsakomybės, pasitikėjimo, savarankiškumo, susitelkimo, atvirumo, 

iniciatyvumo ir reiklumo sau, kaupia dalykines, pedagogines, psichologines žinias, plečia kultūrinį 

akiratį, tobulina kvalifikaciją ir nustatyta tvarka atestuojasi.    

Tarnybinio atlyginimo koeficiento dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro įsakymą.  

 

Darbo užmokestis 

Nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos  valstybės ir savivaldybių įstaigų  darbuotojų 

darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. Įsakymo Nr. XIII – 198 tvarka. 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti 

Prieš pokalbį pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:  

1. Gyvenimo aprašymą (CV);  

2. Motyvacinį laišką.  

Pakviestas į pokalbį pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:  

1.  Prašymą leisti dalyvauti konkurse;  

3. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, pedagogo 

kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą, pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo, 

IKT gebėjimus patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;  

4. Pirmosios medicinos pagalbos kursų pažymėjimo ir higienos įgūdžių mokymo kursų 



pažymėjimų kopijas.  

5. Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir jo kopiją; 6. Darbo stažą patvirtinančių 

dokumentų kopijas;  

7. Pretendento anketą (pildoma vietoje).  

  

 

Dokumentų priėmimo vieta 

Dokumentai priimami iki 2018 m. rugpjūčio 29 d. Kauno „Šilo“ pradinės mokyklos raštinėje 

adresu: Kariūnų pl. 3, Kaunas. Darbo dienomis nuo 8:30 iki 15 valandos. 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai 

8-37 34 58 73 

Dokumentų priėmimo terminas 

Gyvenimo aprašymą (CV) siųskite el. paštu: siloprm@silas.kaunas.lm.lt. Pretendentai, atitinkantys 

atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai.  

 

mailto:siloprm@silas.kaunas.lm.lt


 

Įstaigos pavadinimas  

Kauno „Šilo“ pradinė mokykla 

Pareigos   

Kompiuterių sistemų specialistas, 0,75 etatu, nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.  

  

Darbo vieta  

 Kauno „Šilo“ pradinė mokykla, Kariūnų pl. 3, Kaunas. 

  

Reikalavimai  

1. Gebėti dirbti informacinių ir komunikacinių technologijų administravimo, priežiūros srityje, 

savarankiškai planuoti savo veiklą, bendrauti, bendradarbiauti su gimnazijos bendruomenės 

nariais, teikti jiems informaciją kompiuterinės technikos eksploatavimo klausimais, sklandžiai ir 

argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.  

  

Funkcijos  

1. Vykdyti informacinių ir komunikacinių priemonių, naudojamų mokyklos 

veikloje apskaitą;  

2. Konsultuoti mokyklos bendruomenės narius darbo su informacinėmis ir 

komunikacinėmis sistemomis klausimais;  

3. Organizuoti mokyklos renginių aprūpinimą garsu ir vaizdu;  

4. Organizuoti  kompiuterinės technikos  (kompiuterių, 

 spausdintuvų, Multimedia projektorių, planšetinių kompiuterių, interaktyvių lentų) 

įsigijimo ir įdiegimo darbus, eksploatavimą, rūpintis įdiegtų programų licenzijomis;  

5. Sistemingai vykdyti kompiuterinės technikos priežiūrą bei profilaktiką;  

6. Administruoti ir užtikrinti vaizdo stebėjimo sistemos darbą;  

7. Diegti ir administruoti elektroninę dokumentų valdymo sistemą, vykdyti 

kompiuterinių  

tinklų priežiūrą;  

8. Administruoti mokyklos svetainę internete.  

  

Darbo užmokestis  



         Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į išsilavinimą, profesinį 

stažą.  

  

Dokumentai, kurie turi būti pateikti  

1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;  

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;  

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;  

4. Gyvenimo aprašymas;  

5. Buvusių darboviečių rekomendacijos (pageidautina).  

Dokumentų priėmimo vieta  

 Dokumentai priimami iki 2018 m. rugpjūčio 29 d. Kauno „Šilo“ pradinės mokyklos raštinėje 

adresu: Kariūnų pl. 3, Kaunas. Darbo dienomis nuo 8:30 iki 15 valandos. 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai  

8-37 34 58 73 

Dokumentų priėmimo terminas  

Gyvenimo aprašymą (CV) siųskite el. paštu: siloprm@silas.kaunas.lm.lt. Pretendentai, atitinkantys 

atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai 

 

mailto:siloprm@silas.kaunas.lm.lt

