
Informacija apie iš Ukrainos atvykusių mokytojų įdarbinimo procedūras (LT, UA, EN kalbomis): 

https://smsm.lrv.lt/lt/informacija-del-karo-pabegeliu-is-ukrainos/is-ukrainos-atvykusiems-mokytojams-dlia-vchiteliv-z-

ukrayini-for-teachers-from-ukraine  

Iš Ukrainos atvykę bendrojo ugdymo dalykų mokytojai, taip pat profesijos 

mokytojai, auklėtojai, specialieji pedagogai, logopedai, surdopedagogai, 

tiflopedagogai, socialiniai pedagogai, mokyklos psichologai turi galimybę 

įsidarbinti Lietuvos mokyklose.  

Iš Ukrainos atvykusiems ir Lietuvoje ketinantiems įsidarbinti mokytojams 

2 metus nereikalaujama mokėti lietuvių kalbos.  

Prieš įsidarbinant reikia atlikti pedagogo kvalifikacijos pripažinimo 

procedūras.  

Prašymai ir visi dokumentai dėl kvalifikacijų pripažinimo priimami „vieno 

langelio“ principu – juos reikia pristatyti į Švietimo, mokslo ir sporto 

ministeriją. 

Вчителі загальноосвітніх предметів, а також вчителі предметів зі здобуття 

професії, вихователі, спеціальні педагоги, логопеди, сурдопедагоги, 

тіфлопедагоги, соціальні педагоги, шкільні психологи, які прибули з 

України, мають можливість працевлаштуватися у школах Литви. 

Вчителям, які прибули з України і мають намір працевлаштуватися у Литві, 

протягом 2 років не ставиться вимога щодо знання литовської мови. 

Перед працевлаштуванням потрібно здійснити процедури щодо 

визнання кваліфікації педагога. 

Прохання і всі документи на визнання кваліфікації приймаються за 

принципом «єдине вікно» і подаються до Міністерства освіти, науки і 

спорту Литовської Республіки. 

Norintis įsidarbinti mokytojas arba jo įgaliotas asmuo Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijai turi pateikti šiuos dokumentus: 

 

 prašymą (nustatytą formą galima parsisiųsti iš ministerijos interneto 

svetainės); 

 asmens pilietybę įrodantį dokumentą; 

 pavardės ar vardo keitimo dokumentus, jeigu buvo keičiama (jeigu 

jie yra); 

 formalios kvalifikacijos įrodymą (-us) ir priedus su išklausytų dalykų 

pavadinimais ir studijų kreditų skaičiumi (jeigu jie yra); 

 dokumentus, patvirtinančius pareiškėjo pedagogo profesinę patirtį ir 

trukmę (jeigu jie yra); 

 kitus papildomus dokumentus, patvirtinančius pedagogo profesinę 

kvalifikaciją (jeigu tokie yra); 

 įgaliojimą, jeigu prašymą teikia ne pats mokytojas, o jo įgaliotas 

asmuo. 

Учитель, який бажає працевлаштуватися, або уповноважена ним особа 

повинні подати до Міністерства освіти, науки і спорту такі документи: 

 прохання (встановлену форму можна надіслати з веб-сайту 

міністерства); 

 документ, що підтверджує громадянство особи; 

 документи про зміну прізвища чи імені, якщо така дія була здійснена (за 

наявності); 

 підтвердження формальної кваліфікації та додатки з назвами предметів, 

які вивчалися, і кількістю навчальних кредитів (за наявності); 

 документи, що підтверджують педагогічний професійний стаж заявника 

і тривалість такого стажу (за наявності); 

 інші додаткові документи, які підтверджують професійну кваліфікацію 

педагога (за наявності); 

 довіреність, якщо прохання подає не сам вчитель, а уповноважена ним 

особа. 

https://smsm.lrv.lt/lt/informacija-del-karo-pabegeliu-is-ukrainos/is-ukrainos-atvykusiems-mokytojams-dlia-vchiteliv-z-ukrayini-for-teachers-from-ukraine
https://smsm.lrv.lt/lt/informacija-del-karo-pabegeliu-is-ukrainos/is-ukrainos-atvykusiems-mokytojams-dlia-vchiteliv-z-ukrayini-for-teachers-from-ukraine


Jei pateiksite dokumentų originalus, ministerija patvirtins jų kopijas, o 

originalus grąžins. 

Prašymą ir dokumentų kopijas galima atnešti į Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos priimamąjį adresu A. Volano g. 2, Vilnius arba siųsti paštu 

adresu A. Volano g. 2, LT-01516 Vilnius. Dokumentų kopijas galima 

siųsti ir el. paštu smmin@smm.lt. Jeigu mokytojas neturi su savimi 

diplomo ar kitų dokumentų, į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją turi 

atnešti arba atsiųsti tiktai prašymą. (Prašymo formos grafoje „Papildoma 

informacija“ galima pažymėti, kad dokumentų nėra).  

Jei kiltų klausimų, pasiteirauti galima ministerijoje tel. +370 5 219 1135. 

Якщо Ви подасте оригінали документів, тоді міністерство завірить їхні 

копії, а оригінали поверне Вам. 

 

Прохання і копії документів можна принести до приймальні Міністерства 

освіти, науки та спорту за адресою: A. Volano g. 2, Vilnius, або відправити 

поштою на адресу: A. Volano g. 2, LT-01516 Vilnius. Копії документів можна 

надіслати і ел. поштою: smmin@smm.lt. 

 

У випадку запитань, будь ласка, звертайтеся у міністерство за тел.:  

+370 5 219 1135 

 

 

NORINTYS DIRBTI MOKYTJAIS KLAIPĖDOS MIESTO 

SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, PRAŠOME SAVO CV 

ATSIŲSTI ČIA 

ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ ПРАЦЮВАТИ ВЧИТЕЛЯМИ В НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ КЛАЙПЕДСЬКОГО МУНИЦТВА, СКАЧАЙТЕ ВАШЕ CV 

ТУТ 
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