
 
 

SKELBIA KONKURSĄ GEOGRAFIJOS MOKYTOJO (-OS) PAREIGOMS UŽIMTI 

NUO 2022 M. GRUODŽIO 12 D. 

 

 

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 
 

Pareigybės pavadinimas: Geografijos mokytojas (-a). 

Darbo krūvis: 10 kontaktinių val. per savaitę. 

Reikalaujama kvalifikacija: aukštasis išsilavinimas ir geografijos mokytojo kvalifikacija (atitinkanti 

LR Švietimo ir mokslo ministro 2014-08-20 įsakymo Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų 

kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ nuostatas (aktuali redakcija 2022-04-22)). 

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

stažo. 
 

Reikalavimai pretendentams į geografijos mokytojo(-s) pareigybę: 

1. Mokyklos ir pedagogo veiklą reglamentuojančių teisės aktų išmanymas. 

2. Gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba. 

3. Gebėjimas organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą: planuoti ugdomąją veiklą, rengti 

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

4. Gebėjimas vertinti, fiksuoti mokinių daromą pažangą. 

5. Gebėjimas savarankiškai planuoti, inicijuoti, derinti ir dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, 

projektuose ir kitose veiklose. 

6. Gebėjimas bendrauti su mokiniais ir jų tėvais, bendradarbiauti su mokytojais, švietimo pagalbos 

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

klausimus. 

7. Informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas ugdymo procese. 

8. Pareigingumas, darbštumas, iniciatyvumas, nepriekaištingas elgesys ir profesinė reputacija. 
 

Mokytojai, pretenduojantys į geografijos mokytojo(-s) pareigybę, privalo pateikti šiuos 

dokumentus: 

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje. 

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. 

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją. 

4. Mokytojo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas. 

5. Kitus dokumentus, įrodančius pretendento kompetencijas. 

6. Gyvenimo aprašymą. 

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

8. Rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių (privalumas). 
 

PASTABA: Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. 
 

Dokumentų priėmimo pradžia 2022 m. lapkričio 28 d., pabaiga 2022 m. gruodžio 5 d. 

Dokumentai priimami nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, kasdien nuo 

8.00 iki 17.00 val. 

Konkurso data: 2022 m. gruodžio 8 d. 09.00 val. Mažeikių politechnikos mokykloje, Ventos g. 

18. 
 

 



 
 

Dokumentų pateikimo galimi variantai: 

1. Ventos g. 18, 89188 Mažeikiai (II aukštas), įteikti mokyklos sekretorei (raštinė). 

2. Siųsti paštu registruotą laišką. 

3. Siųsti elektroniniu paštu: info@mazeikiupm.lt  
 

Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia Erika Pusvaškė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, tel. nr. +370 686 08358 ir mokyklos sekretorė, tel. nr. (8 443) 20483. 

Informacija apie konkursą skelbiama Mažeikių politechnikos mokyklos svetainėje: 

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

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir 

kviečiami pokalbiui. Konfidencialumas pretendentams garantuojamas. 
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