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MOKYTOJU PRIEMIMO IR ATLEIDIMO IS DARBO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokytoiq priemimo ir atleidimo i5 darbo tvarkos apraSas (toliau - Apra5as) nustato
informacijos apie laisvq mokytojo pareigybE paskelbimo, asmenq priemimo dirbti mokytoju ir
atleidimo tvarkq.

2. Asmuo priimamas dirbti mokytoju atrankos biidu (pokalbis).
3. Apra5o tikslas uZtikrinti vie5umq, palankias ir lygias galimybes dalyvauti atrankoje

visiems asmenims, siekiantiems dirbti mokytoju; i5 atrankoje dalyvaujandiqjq airinkti tinkamiausi4r
u2tik-rinti teises aktais pagristq mokyojq atleidimq iS pareigq.

4. Asmuo, siekiantis dirbti mokloju (toliau - pretendentas), turi atitikti Lietuvos
Respublikos Svietimo istatymo (Lin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 48 straipsnyje
nustatytus reikalavimus.

II SKYRIUS
INF'ORMACIJOS APIE LAISVA MOKYTOJO PAREIGYBq PASKELBIMAS IR

DOKUMENTU PRIEMIMAS

5. Informacija apie laisv4 mokytojo pareigybg skelbiama mokyklos interneto svetaineje
(os nesant - savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos, dalyviq susirinkimo
(savininko) ir Darbo birZos intemeto svetaineje. Skelbime nurodoma: mokyklos pavadinimas,
pareigybes pavadinimas, darbo krlvis, darbo sutarties rr15is, kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei
uZimti, dokumentai, kuriuos butina pateikti, data, iki kurios pateikiami dokumentai (dokumentams
priimti nustatomas 14 kalendoriniq dienq terminas, iskaitant paskelbimo dien4) ir adresas, taip pat
pateikiami pasiteiravimo telefonq numeriai, elektroninio pa5to adresas ir kita reikalinga informacija.

6. Pretendentas privalo pateikti Siuos dokumentus (toliau - dokumentai):
6.1. pra5ym4 leisti dalyvauti atrankoj e;

6.2. asmens tapatybg patvirtinandio dokumento kopij4;
6.3. iSsilavinim4 patvirtinandio dokumento kopij4;
6.4. gyvenimo apraSym4;
6.5. pedagogo kvalifikacij4 patvirtinandio dokumento kopij4 (ei toks reikalavimas

nustatytas Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo 48 straipsnyje);
6.6. pedagoginiq ir ppichologiniq Ziniq kursq iSklausymo dokumento kopijq (ei toks

reikalavimas nustatytas Lietuvos-Respublikos Svietimo fstatymo 48 straipsnyje);
6.7. atrankai pretendentas laip pat gali pateikti buvusiq darbovieiiq rekomendacijq:
6.8.paLym4 apie darbo staZ4.

7. Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeni5kai, siundia
registruotu lai5ku arba elektroniniu pa5tu. Dokumentq originalai pateikiami atrankos dien4 ir
sutikrinti grqLinami pretendentui.

8. Pretendentqpateikti dokumentai registruojami.


