
 
Anykščių lopšelis-darželis „Žilvitis“ skelbia atranką   
ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti 

 
Atranka vykdoma vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-

1680. 

- Atranką vykdo Anykščių lopšelis-darželis „Žilvitis“. 

- Pareigybės pavadinimas: ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybė. 

- Darbo krūvis: darbas 1 etatu, 36 valandų darbo savaitė; 

- Darbo sutarties rūšis: neterminuota. 

- Atlyginimas: nuo 1446,19 eur iki 1567,46 eur (neatskaičius mokesčių). Atlyginimas 

priklauso nuo pedagoginio darbo stažo, įgytos kvalifikacinės kategorijos. 

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:  

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje. 

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. 

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją (pretendentas turi turėti pedagogo 

kvalifikaciją ir įgijęs ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo specialybę). 

4.  Gyvenimo aprašymą. 

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

Data, iki kurios pateikiami dokumentai: dokumentų priėmimo pradžia 2022 m. gegužės 17 d., 

pabaiga 2022 m. gegužės 31 d. 17.00 val. 

 Dokumentai pateikiami adresu Muziejaus g. 20, Anykščiai, Anykščių lopšelis-darželis 

„Žilvitis“: siunčiant registruotu laišku; elektroniniu paštu: direktore@zilvitis.anyksciai.lm.lt; 

mokykloje. Išsamesnę informaciją apie atranką teikia Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ 

direktorius tel. (8 381)52679.  

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami 

pokalbiui 2022 m. birželio 2 d.  

 
ANYKŠČIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
 

I SKYRIUS 
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 
1. Pareigybės pavadinimas: Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas 

(toliau– mokytojas). 
2. Pareigybės grupė: specialistai. 
3. Pareigybės lygis: A2, B.  
4. Pareigybės paskirtis: ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikus pagal ikimokyklinio ugdymo 

programą, individualizuojant ir diferencijuojant ugdomąją veiklą. 
5. Mokytojas tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui, atsiskaito direktoriui. 

 
 



 

II SKYRIUS 
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI 

 
6. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 
6.1. turėti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus: 
6.1.1. pedagogo kvalifikaciją yra įgiję asmenys, turintys aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, 

arba specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, išsilavinimą ir auklėtojo, ikimokyklinio/priešmokyklinio 
ugdymo mokytojo specialybę. 

6.2. gebėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet 
Explorer ir kt. 

 
III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS 
 

7. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas: 
7.1. užtikrina ugdomų mokinių saugumą, geros kokybės ugdymą;  
7.2. ugdo tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą tėvams, savo 

kultūriniam identitetui, siekia mokinių asmenybės galių plėtotės;  
7.3. gerbia mokinį kaip asmenį, nepažeisdamas jo teisių ir teisėtų interesų;  
7.4. planuoja savo veiklą, pasirengia veiklai, neformaliojo švietimo užsiėmimams ir juos tinkamai 

organizuoja;  
7.5. suprantamai ir aiškiai, taisyklinga lietuvių kalba perteikia ugdymo turinį;  
7.6. ugdo remdamasis mokinių gebėjimais ir polinkiais, stiprina ugdymosi motyvaciją ir 

pasitikėjimą savo gebėjimais;  
7.7. suteikia pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi 

poreikių, pritaiko jiems ikimokyklinio ugdymo programą, turinį, metodus;  
7.8. nešališkai vertina mokinių ugdymosi pasiekimus ir tėvus (globėjus) nuolat informuoja apie 

ugdymosi pažangą, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant mokyklos veiklos planus (programas);  
7.9. tvarko pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus;   
7.10. dalyvauja mokinių ugdymo pasiekimų, vertinimo, kitose mokyklos direktoriaus sudarytose 

darbo grupėse, komisijose;  
7.11. informuoja tėvus (globėjus) bei aptaria apie jų vaiko ugdymo ir ugdymosi pasiekimus, 

pažangą ir kt.; 
7.12. bendradarbiauja su kitais mokytojais, kad būtų pasiekti ugdymo tikslai;  
7.13. saugo ir stiprina vaikų sveikatą, garantuoja vaikų fizinį ir psichologinį saugumą grupėje, salėje, 

kitose mokyklos erdvėse, išvykų metu ir kt.; 
7.14. nedelsiant informuoja mokyklos direktorių, pagalbos specialistus, pastebėjus ar įtarus mokinį 

esant apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, mokinio atžvilgiu taikomą smurtą 
ar įvairaus pobūdžio netinkamą elgesį, patyčias ir reaguoja į tokį elgesį, sudrausmindamas netinkamai 
besielgiantį mokinį, esant reikalui, suteikia nukentėjusiam mokiniui pirmąją pagalbą ir iškviečia greitąją 
pagalbą; 

7.15. prižiūri vaikų maitinimo procesą grupėje, maisto paskirstymą pagal nustatytas normas, 
rūpinasi kultūringu maisto pateikimu, tobulina vaikų kultūrinius higieninius įgūdžius; 

7.16. pildo elektroninį dienyną, tvarko kitą pedagoginės veiklos dokumentaciją, veda tikslią vaikų 
lankomumo apskaitą; 

7.17. nuolat kelia kvalifikaciją. 
8. Esant nenumatytiems darbams be šiame pareigybės aprašyme nurodytų pareigybinių funkcijų, 

vykdo ir kitus direktoriaus nurodymus.  
 

IV SKYRIUS 
ATSAKOMYBĖ 

 
9. Mokytojas atsako už: 



 

9.1. Europos Sąjungos reglamentų, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų įgyvendinimą 
savo pareigų ribose, šio pareigybės aprašymo, mokyklos nuostatų, darbo tvarkos taisyklių, mokytojo etikos 
normų laikymąsi;  

9.2. tinkamą priskirtų funkcijų, direktoriaus ir tiesioginio vadovo pavedimų atlikimą;  
9.3. asmens duomenų apsaugą 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

10. Pagal tikslinę paskirtį ir taupiai naudojasi perduotomis darbo priemonėmis, turtu bei materialiai 
atsako už jas. 

11. Mokytojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 
tvarka. 

 
____________________ 


