
Įstaigos 
pavadinimas 

Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

Pareigų 
pavadinimas Visuomenės sveikatos specialistas 

Darbo vieta 
(miestas) 

Jurbarko rajono ikimokyklinio, mokyklinio arba profesinio 
ugdymo įstaigos 

Reikalavimai 

Lauksime Tavo gyvenimo aprašymo ir motyvacinio laiško 
(iki 100 žodžių), kuriame parašysi, kodėl nori tapti mūsų 
komandos nariu, jei: 

 turi aukštąjį visuomenės sveikatos krypties 
išsilavinimą; 

 turi patirties dirbant su vaikais (privalumas). 

Mes tikimės, kad Tu: 

 esi savarankiškas (-a), tačiau moki dirbti ir komandoje; 

 esi atsakingas (-a), nori tobulėti bei mokytis; 

 esi aktyvus (-i) ir nebijai iššūkių; 

 esi komunikabilus (-i) ir nestokoji pozityvumo. 

Mūsų komandoje: 
 būsi atsakingas (-a) už visuomenės sveikatos priežiūrą 

Jurbarko rajono ikimokyklinio, bendrojo ugdymo ar 
profesinio mokymo įstaigose; 

 tvarkysi duomenis apie vaikų sveikatos būklę; 
 teiksi ugdymo įstaigai ir maitinimo paslaugų teikėjams 

asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų 
rekomendacijas dėl vaikų sveikatos ir koordinuosi šių 
rekomendacijų įgyvendinimą; 

 teiksi sveikatos žinias ugdymo įstaigos bendruomenei 
apie sveikatos išsaugojimą ir sveikatos stiprinimo 
būdus; 

 teiksi ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą 
ugdymo įstaigoje; 

 tikrinsi vaikų / mokinių asmens higieną, taikydamas (-
a) užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos 
priemones; 

 prižiūrėsi vaikų maitinimo organizavimo atitiktį teisės 
aktų reikalavimams ir konsultuosi ugdymo įstaigos ar 
maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, atsakingus už 
mokinių maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos 
klausimais. 

 suprasi savo stipriąsias ir silpnąsias savybes, gebėsi 
pateikti asmeninę profesinę poziciją; 



 planuosi ir organizuosi savo profesinį ir asmeninį 
mokymąsi individualiai ir grupėje; 

 taisyklingai vartosi kalbą realioje ir virtualioje 
profesinėje aplinkoje; 

 naudotis informacinėmis technologijomis, atlikti darbui 
aktualios informacijos paiešką: žinoti, atrinkti ir 
naudoti patikimus informacijos šaltinius, kritiškai 
vertinti informaciją; 

 naudosiesi šiuolaikinėmis komunikacinėmis 
priemonėmis ir socialiniais tinklais perteikiant vaikams 
ir paaugliams profesinę ir kitą informaciją; 

 rengsi informacinę ir metodinę medžiagą bei ją 
pateiksi atsižvelgiant į tikslinės grupės poreikius; 

 bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencija, kurią 
sudaro mokėjimas ir sugebėjimas: 

 pagarbiai, nevertinant ir be išankstinių nuostatų 
bendrausi, užmegsi ryšį su mokiniais, jų tėvais ir 
skatinsi jų aktyvų bendravimą ir bendradarbiavimą, 
dalyvavimą veiklose; 

 bendrausi su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais; 
 bendradarbiausi su mokyklos bendruomenės nariais, 

dirbti komandoje, organizuosi jos veiklą skatinant 
imtis pokyčių ar spręsti užduotis, prisiimti 
atsakomybę; 

 naudosi atvejo vadybos principus, gebėsi spręsti 
konfliktus; 

 bendrausi su mokyklos bendruomene, visuomene ir 
žiniasklaida, pristatysi savo veiklą ir jos rezultatus; 

 nusistatysi savo veiklos vertinimo kriterijus, pasirinkti 
jiems vertinti reikalingą metodiką; 

Darbo funkcijos 

Vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą mokiniams 
ugdomiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, 
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ugdymo mokyklose 
ir profesinio mokymo įstaigose, veikiančiose Jurbarko rajono 
savivaldybės teritorijoje. 

Siūlome 

 galimybę dirbti keliose ugdymo įstaigose 1 etato 
krūviu; 

 26 darbo dienų kasmetines mokamas atostogas; 

 sutrumpintą darbo laiką, 38 val. per 5 dienų darbo 
savaitę (dirbant 1 etato darbo krūviu); 

 kursus ir mokymus, padedančius tobulinti Tavo 
įgūdžius; 

 
Atlyginimas: 

 Mėnesinis atlyginimas (bruto): 1086 Eur. su galimybe 
didėti. 

Dokumentai kurie 
turi būti pateikti 

  
 Gyvenimo aprašymas: (CV) (atsiunčiamas); 



 Išsilavinimą liudijančio dokumento kopija; 
 Papildomus dokumentus (rekomendacijas, išklausytų 

kursų, seminarų/mokymų pažymėjimų kopijas) 
pretendentas atsineša į pokalbį. 

Dokumentai 
priimami adresu 

diana.griskuviene@jurbarkovsb.lt 

Ryšio duomenys 
išsamesnei 
informacijai 

Tel. +370 61267525 

 


