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Darbo vietų sk.: 1

Šiaulių lopšelis-darželis "Gintarėlis", 190528240, https://
gintarelis.tavodarzelis.lt/
 
Darbo pobūdis: Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos
specialius reikalavimus:   1. Šiaulių lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“
ikimokyklinio ugdymo auklėtoju gali dirbti asmuo, turintis aukštąjį
pedagoginį išsilavinimą, ir keliamus kvalifikacinius reikalavimus, žinantis
įstaigos specifiką, pasitikrinęs sveikatą;   2. ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
turi būti sąžiningas, mandagus, tvarkingas, savarankiškas, komunikabilus,
diplomatiškas, atidus, turėti bendravimo psichologijos žinių;  3. ikimokyklinio
ugdymo auklėtoją priima į darbą ir atleidžia įstaigos direktorius;  4.
ikimokyklinio ugdymo auklėtojas tiesiogiai pavaldus įstaigos direktoriui;   5.
ikimokyklinio ugdymo auklėtojas privalo laiku ir kokybiškai atlikti įstaigos
nuostatuose, darbo tvarkos taisyklėse bei įstaigos direktoriaus įsakymu
patvirtintuose pareiginiuose nuostatuose numatytas pareigas ir funkcijas;
6. ikimokyklinio ugdymo auklėtojas turi vadovautis Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių
konvencija; Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo
ministerijos teisės aktais, įstaigos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis ir
šiais pareiginiais nuostatais.  Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti
šiuos specialius reikalavimus: 1. Šiaulių lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“
priešmokyklinio ugdymo pedagogu gali dirbti asmuo, turintis aukštąjį
pedagoginį išsilavinimą, būti įgijęs ikimokyklinio amžiaus vaikų auklėtojo
arba (ir) pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją, išklausęs priešmokyklinio
ugdymo kvalifikacijos tobulinimo kursą pagal Švietimo ir mokslo ministerijos
reikalavimus atitinkančias kvalifikacijos tobulinimo programas, žinantis
įstaigos specifiką, pasitikrinęs sveikatą; 2. priešmokyklinio ugdymo
pedagogas turi būti sąžiningas, mandagus, tvarkingas, savarankiškas,
komunikabilus, diplomatiškas, atidus, turėti bendravimo psichologijos žinių;
3. priešmokyklinio ugdymo pedagogas privalo laiku ir kokybiškai atlikti
 

BENDRA INFORMACIJA

Registravimo data: 2020-05-29

Galioja iki: 2020-06-11

REIKALAVIMAI

Išsilavinimas: Aukštasis universitetinis

Profesija: Auklėtojas

Mokymo/studijų programa: Ikimokyklinio ugdymo pedagogika

Profesinė kvalifikacija: Auklėtojas

Sugebėjimai: raštvedybos žinios, darbo kompiuteriu įgūdžiai

Papildomi sugebėjimai: Turėti ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikaciją.

DARBO UŽMOKESTIS

Darbo užmokestis: 1003.00 EUR mėnesinė alga

Mokėjimo terminai: nurodyta suma už mėnesinė alga, neatskaičius mokesčių,
mokama 2 kartus per mėnesį

Kitos apmokėjimo sąlygos: Atlyginimas priklauso nuo turimos kvalifikacijos ir stažo.

DARBO SUTARTIS

Darbo sutarties rūšis: Neterminuota

Įdarbinama: nuo 2020-09-01



Konkurso data: 2020-06-16

Konkursui reikalingi pateikti
dokumentai:

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymas leisti dalyvauti atrankoje; 2. asmens
tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 3. gyvenimo
aprašymas; 4. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio
dokumento kopiją; 5. pedagoginių ir psichologinių
žinių kursų išklausymo dokumento kopiją; 6. atrankai
pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių
rekomendacijų.

DARBO LAIKAS

Darbo grafikas: Pilnas darbo laikas

Per savaitę: 42 val.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Komandiruotės: nenumatomos

DARBO VIETOS ADRESAS

Darbo vietos adresas: Šiaulių m. sav., Šiauliai, Saulės tak. 5

KONTAKTAI

Kontaktinis asmuo: Laimutė Garbačauskienė

Kontakto tipas: Darbo

Telefonas: 370-41-552562

Mobilus telefonas: 370-652-83845

El. paštas: gintarelis@splius.lt

Pageidavimus pateikti: El. paštu

Pageidavimo siuntimo adresas: Lietuva

Komentaras: Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu
pristato asmeniškai į darželį, siunčia registruotu laišku,
elektroniniu paštu.


