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MAŽEIKIŲ ŠVIETIMO CENTRO 

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO IR ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKOS 

APRAŠAS 

 

           Aprašas sudarytas vadovaujantis Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 

(Ţin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 48 straipsnio 9 dalimi ir Lietuvos Respublikos 

Švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2011 09 15 Nr. V-1680 „Dėl Mokytojų priėmimo ir atleidimo 

iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

  

I. Bendrosios nuostatos 

  

1. Pedagoginių darbuotojų priėmimo į darbą tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Maţeikių 

švietimo centro (toliau – Centras) informacijos apie laisvą pareigybių paskelbimą, asmenų 

priėmimo dirbti pedagoginio darbuotojo ir atleidimo tvarką. 

2. Asmuo priimamas dirbti pedagoginiu darbuotoju atrankos būdu (pokalbis). 

3. Aprašo tikslas – uţtikrinti viešumą, palankias ir lygias galimybes dalyvauti atrankoje visiems 

asmenims, siekiantiems dirbti pedagoginiu darbuotoju; iš atrankoje dalyvaujančiųjų atrinkti 

tinkamiausią; uţtikrinti teisės aktais pagrįstą mokytojų atleidimą iš pareigų. 

4. Asmuo, siekiantis dirbti pedagoginiu darbuotoju (toliau – pretendentas), turi atitikti Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymo (Ţin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 48 straipsnyje 

nustatytus reikalavimus. 

5.  Priėmimo į pareigas atrankos būdu procedūra apima: 

     5.1.  atrankos paskelbimą; 

     5.2. dokumentų, kurie turi būti pateikti norint dalyvauti atrankoje, priėmimą; 

     5.3. atrankos komisijos sudarymą; 

     5.4. atranką; 

    5.5. pedagoginį darbuotoją į pareigas priimančio asmens (Centro direktoriaus) sprendimo (toliau 

vadinama – įsakymas) dėl priėmimo į pareigas. 

6.   Asmuo laikomas priimtu į pareigas nuo Centro direktoriaus įsakyme dėl priėmimo į mokytojo 

pareigas nustatytos dienos. 

  

II. Atrankos paskelbimas 

  

7.   Pedagoginį darbuotoją į pareigas priimantis Centro direktorius įsakymu skelbia atranką į 

pedagoginio darbuotojo pareigas. 

8.   Informacija apie laisvą pedagoginio darbuotojo pareigybę skelbiama Centro interneto svetainėje 

www.scmazeikiai.lt ir Uţimtumo tarnybos interneto svetainėje www.ldb.lt . Skelbime nurodoma: 

įstaigos pavadinimas, pareigybės pavadinimas, darbo krūvis, darbo sutarties rūšis, kvalifikaciniai 

reikalavimai pareigybei uţimti, dokumentai, kuriuos būtina pateikti, data, iki kurios pateikiami 

dokumentai (dokumentams priimti nustatomas 14 kalendorinių dienų terminas, įskaitant paskelbimo 

dieną) ir adresas, taip pat pateikiami pasiteiravimo telefonų numeriai, elektroninio pašto adresas ir 

kita reikalinga informacija. 

 

 

 

 

 

http://www.scmazeikiai.lt/
http://www.ldb.lt/


III. Dokumentų priėmimas 

  

9.    Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai): 

 prašymą leisti dalyvauti atrankoje; 

 asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 

 išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją; 

 gyvenimo aprašymą (CV); 

 pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją; 

 atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų. 

10.   Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu 

laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti 

grąţinami pretendentui. 

11.   Jeigu pretendentai pateikia dokumentus asmeniškai, nurodytų dokumentų originalus, 

sutikrinusi su pateiktomis kopijomis, mokyklos raštinės vedėja grąţina pretendentui dokumentų 

priėmimo metu. 

12.   Dokumentai registruojami gaunamų dokumentų registravimo ţurnale. 

  

  

 IV. Pretendentų atranka 

 

13. Pretendentai, atvykę į atranką, privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą, kuriame yra 

asmens kodas ir nuotrauka. Pretendentams, nepateikusiems asmens dokumento, neleidţiama 

dalyvauti atrankoje apie tai paţymint protokole. 

14. Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Jo metu vertinama pretendento profesinė patirtis ir 

pareigybės aprašyme nurodytos dalykinės savybės, kompetencija, asmeninės savybės, motyvacija 

eiti siekiamas pareigas. Gali būti pateikiamos praktinės uţduotys pretendentų įgūdţiams ir 

gebėjimams patikrinti. 

15. Pretendentai į pokalbį kviečiami uţsiregistravimo eilės tvarka. 

 

 

V. Baigiamosios nuostatos 

 

16. Pretendento, laimėjusio atranką, priėmimas įforminamas Direktoriaus įsakymu. 

17. Atranka laikoma neįvykusia, jeigu: 

17.1. nei vienas pretendentas nepateikė dokumentų; 

17.2. nei vienas pretendentas neatitiko kvalifikacinių reikalavimų. 

18. Su atranką laimėjusiu asmeniu sudaroma darbo sutartis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 

(Ţin., 2002, Nr. 64-2569) nustatyta tvarka. 

19. Pedagoginiai darbuotojai atleidţiami iš pareigų Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta 

tvarka. 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


