
MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA  

SKELBIA ATRANKĄ MOKYTOJŲ PAREIGOMS UŽIMTI 

 

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680. 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus: 

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje; 

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją; 

4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją; 

5. Kitus dokumentus įrodančius pretendento kompetencijas; 

6. Gyvenimo aprašymą; 

7. Pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją (jei tokį turi); 

 8. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų. 

 

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami 

pokalbiui. 

Dokumentų priėmimo pradžia 2019 m. rugpjūčio 14 d., pabaiga 2019 m. rugpjūčio 28 d. 17.00 

val.  

Konkurso data: 2019 m rugpjūčio 29 d., 13.00 val. Mažeikių politechnikos mokykloje, Ventos 

g. 18. 

Dokumentai pateikiami asmeniškai adresu: Ventos g. 18, Mažeikiai, LT 89188. 

arba elektroniniu paštu: info@mazeikiupm.lt 

Informacija apie konkursą skelbiama Mažeikių politechnikos mokyklos svetainėje:  

www.mazeikiupm.lt  ir Užimtumo tarnybos svetainėje: www.uzt.lt 

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Mažeikių politechnikos mokyklos l.e. p. 

direktorė Stasė Čupkovienė tel. (868713412) bei direktoriaus sekretorė tel. (8443) 20483. 

 

Pareigybės pavadinimas: Vizualinės reklamos gamintojo programos profesijos mokytojas 

Darbo krūvis: etatas. 

Darbo sutarties rūšis: neterminuota. 

Darbo užmokestis: priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo 

stažo. 

Reikalavimai: įgijęs meno (architektūros, dailės, interjero dizaino, dizaino) ar komunikacijų 

(informacinių technologijų) srities aukštąjį, aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) 

išsilavinimą arba baigęs profesinę mokyklą pagal vizualinės reklamos gamintojo mokymo 

programą, turintis vidurinį išsilavinimą bei 3 metų reklamos dirbinių gamintojo darbo praktiką. 

reklamos dirbinių gamintojo darbo praktiką  

Pareigybės pavadinimas: Muzikos mokytojas  

Darbo krūvis: 0,3 etato. 

Darbo sutarties rūšis: neterminuota. 

Darbo užmokestis: priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo 

stažo. 

Reikalavimai: aukštasis pedagoginis išsilavinimas, muzikos mokytojo kvalifikacija. 

 

Pareigybės pavadinimas: Elektros inžinerijos srities mokymo programų profesijos mokytojas 

Darbo krūvis: 0,3 etato 

Darbo sutarties rūšis: neterminuota. 

Darbo užmokestis: priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo 

stažo. 



Reikalavimai: elektros inžinerijos srities profesinis pasirengimas; ne žemesnis kaip aukštesnysis 

išsilavinimas.  


