
PRIENŲ R. SKRIAUDŽIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA SKELBIA ATRANKĄ 

TIKYBOS MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI 

 

Prienų rajono Skriaudžių pagrindinė mokykla, savivaldybės biudžetinė įstaiga, mokyklos 

kodas – 190197819, buveinė – Jaunimo g. 5A, Skriaudžių k., Prienų r. sav. LT-59277, skelbia 

atranką tikybos mokytojo pareigoms užimti  nuo 2022-09-01 

 

Pareigybės lygis: A2 

Darbo krūvis : 0,24 etato (tikybos dalyko dėstymas 1 – 4 klasėse) 

Darbo sutarties rūšis:  neterminuota 

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: 

• įgytas aukštasis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis, įgytas iki 

1995 metų) išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija. Tradicinės religinės bendruomenės ar 

bendrijos vadovybės nustatyta tvarka išduotas leidimas mokyti tikybos; 

• puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus mokiniais; 

• gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais 

ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo ir kitų įstaigų 

darbuotojais; 

• iniciatyvumas, gebėjimas dirbti komandoje, atsakingumas, korektiškumas; 

• geri darbo kompiuteriu įgūdžiai, gebėjimas ugdymo procese taikyti informacines 

technologijas. 

Privalumai: darbo patirtis; rekomendacijos. 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus: 

• prašymą leisti dalyvauti atrankoje; 

• asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 

• išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją; 

• gyvenimo aprašymą; 

•  darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas; 

•  pažymą (garantinį raštą) iš Katechetikos centro dėl kanoninio siuntimo gavimo. 

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.  

Apie pokalbio laiką kiekvienas pretendentas, atitinkantis reikalavimus, bus informuotas 

atskirai. 

 

Darbo užmokestis. Pareiginio atlyginimo koeficiento dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių 

atlygio už darbą įstatymu. Darbo užmokestis mokamas priklausomai nuo išsilavinimo, darbo 

stažo, kvalifikacijos. 

 

Dokumentų pateikimas. Dokumentai priimami iki 2022 m. rugpjūčio 19 d. adresu: Jaunimo g. 

5A, Skriaudžių k.,  Veiverių sen. LT–59277, Prienų r. sav. mokyklos administracijoje darbo 

dienomis. Dokumentus galima pateikti asmeniškai, siųsti juos registruotu laišku arba 

elektroniniu paštu mokykla@skriaudziai.prienai.lm.lt su nuoroda „Tikybos mokytojo atrankai“. 

Dokumentų originalai pristatomi tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną. 

 

Reikalavimus atitinkantys kandidatai bus informuoti ir pakviesti pokalbiui. Pretendentams, 

nepateikusiems dokumentų originalų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų 

originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje. 

 

 

 

Informacija teikiama telefonu 8 671 36031 
      

mailto:mokykla@skriaudziai.prienai.lm.lt

