
 

 

KAUNO JURGIO DOBKEVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL  ATRANKOS (POKALBIO) LAISVOMS  PAGALBOS SPECIALISTŲ IR 

MOKYTOJŲ PADĖJĖJŲ PAREIGYBĖMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO 

 

2022 m. birželio 1 d. Nr. V – 56 

Kaunas 

Vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu 

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

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija nuo 2022-09-01 į darbą priims: 

1) Specialųjį pedagogą nuolatiniam darbui nepilnu krūviu (0,5 etato); 

2) Socialinį pedagogą nuolatiniam darbui nepilnu krūviu (0,5 etato); 

3) Mokytojo padėjėją nuolatiniam darbui nepilnu krūviu (0,5 etato). 

Reikalavimai pretendentams:  

1) Specialiojo pedagogo pareigybei keliami reikalavimai: aukštasis išsilavinimas pagal 

specialiosios pedagogikos studijų programas arba edukologijos, pedagogikos studijų 

krypties programas, ir specialiojo pedagogo profesinę kvalifikaciją; darbo patirtis, dirbant 

su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių; gebėjimas atlikti pedagoginį 

mokinių vertinimą, nustatyti jų žinių, mokėjimų ir įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą 

ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą; - gebėjimas 

teikti metodinę pagalbą ir bendradarbiauti su pedagogais, kitais asmenimis, tiesiogiai 

dirbančiais ugdymo procese, bendrauti su specialiųjų poreikių mokiniais; - informacinių 

komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas profesinėje veikloje; - reikiamų teisės 

aktų išmanymas. Privalumai: - patirtis dirbant su mokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais 

specialiųjų ugdymosi poreikių; - patirtis rengiant ir įgyvendinant įvairaus lygio projektus. 

 

2) Socialinio pedagogo pareigybei keliami reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas ir įgyta 

socialinės pedagogikos (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) ir pedagogo ar 

socialinio pedagogo kvalifikacija; gebėjimas vertinti socialinės pedagoginės pagalbos 

vaikui ir mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), konsultuoti vaikus, jų tėvus 

(globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų 

sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, dalyvauti sprendžiant 

krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas inicijuoti prasmingą 

socialinę prevencinę ugdomąją veiklą ir k.t.  

 

3) Mokytojo padėjėjo pareigybei keliami reikalavimai: išsilavinimas – ne mažesnis kaip 

vidurinis; gebėjimas bendrauti su mokiniais, turėjimas žinių apie jų sutrikimų specifiką; 

gebėjimas dirbti su mokiniais padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti 

mokytojo skirtas užduotis; gebėjimas bendrauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, 

logopedu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais). 



Visi pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai): 

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje. 

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. 

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją. 

4. Gyvenimo aprašymą (CV). 

5. Buvusių darboviečių rekomendacijas (neprivaloma). 

 

Dokumentus prašome pateikti iki 2022-06-27, progimnazijos raštinėje nuo 9-16 val. 

(darbo dienomis). Adresas: V. Čepinskio g. 7, Kaunas. Kontaktai pasiteiravimui tel. (837) 391421, 

el. paštu: progimnazija@dobkevicius.lt. 

Dokumentus nurodytu adresu prašome pristatyti asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba 

elektroniniu paštu direktorius@dobkevicius.lt. Dokumentų originalai pateikiami pokalbio dieną ir 

sutikrinti grąžinami pretendentui. 

Reikalavimus atitikę pretendentai bus kviečiami į atrankos pokalbius, kiekvienam 

pretendentui asmeniškai nurodytu laiku. 

 

 

Direktorė      Lina Viršilienė 

mailto:progimnazija@dobkevicius.lt
mailto:direktorius@dobkevicius.lt

