
Įstaigos pavadinimas Kauno Miko Petrausko scenos menų mokykla (Teatro skyrius) 

Pareigos Teatro mokytojas (-a) (etato dalis kintanti pagal mokinių skaičių); 

Darbo vieta Kauno Miko Petrausko scenos menų mokykla (Teatro ir integralaus scenos meno 

skyrius, Kovo 11-osios g. 108)  

Reikalavimai 
 aukštasis universitetinis išsilavinimas; 

 teatro režisieriaus, aktoriaus, teatro mokytojo kvalifikacija; 

 specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursų pažymėjimas; 

 atitikti reikalavimus, nustatytus reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, 

patvirtintame LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 

d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 

patvirtinimo“; 

 kūrybiškumas, iniciatyvumas, puikūs bendravimo įgūdžiai, gebėjimas dirbti 

komandoje; 

 kompiuterinio raštingumo kursų pažymėjimas.  

Funkcijos  organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą pagal mokyklos ugdymo planą; 

 planuoti teatro ugdomąją veiklą; 

 teikti pagalbą vaikams, turintiems ugdymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi 

poreikių, pritaikant užsiėmimus, metodus ir priemones; 

 inicijuoti teatro ir integralaus sceno meno skyriaus renginius ir dalyvauti 

bendruose įstaigos renginiuose, projektuose pagal poreikį; 

 kitos funkcijos pagal pareigybės aprašymą. 

Darbo užmokestis Darbo užmokestis skaičiuojamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr.WIII-198, 

atsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir darbo krūvį. Koeficientas nuo 

7,44 iki 10,45 

Dokumentai, kurie turi 

būti pateikti 
 prašymas leisti dalyvauti atrankoje; 

 asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; 

 išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija; 

 pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija; 

 pažymą apie pedagoginį darbo stažą; 

 specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos; 



 kompiuterinio raštingumo kursų pažymėjimas; 

 gyvenimo aprašymas; 

 motyvacinis laiškas (pageidautina). 

Dokumentų priėmimo 

vieta 

Dokumentų priėmimo vieta: Kauno Miko Petrausko scenos menų mokykla (Teatro 

ir integralaus scenos meno skyrius, Kovo 11-osios g. 108) 

arba el. paštu raimondas.janusevicius@ksmm.lt 

Kontaktiniai duomenys 

išsamesnei informacijai 
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:   

Skyriaus vedėjas – Raimondas Januševičius, +370 669 10768 

Dokumentų priėmimo 

terminas 

iki 2022 m. birželio 27 d. 

Pretendentų atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis. 

Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje tik atrinkti pretendentai informuojami telefonu 

arba elektroniniu paštu. 

 


