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Darbo vietų sk.: 2

Šiaulių lopšelis-darželis "Gintarėlis", 190528240, https://
gintarelis.tavodarzelis.lt
 
Darbo pobūdis: Organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą: planuoti grupės
ugdomąją veiklą; kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones;
ugdyti ir/ar dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese. Prireikus dalyvauti rengiant
individualias vaikų ugdymo(-si) programas; Sistemingai vertinti, fiksuoti
vaikų daromą pažangą, apie jų pasiekimus informuoti tėvus (globėjus);
Teikti informaciją, pagal kompetenciją konsultuoti tėvus (globėjus), kitus
įstaigoje dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo
klausimais; Inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose,
projektuose ir kitose veiklose. Užtikrinti savo darbo kokybę. Organizuojant ir
vykdant ugdomąjį procesą grupėje, atsižvelgti į individualius vaikų ugdymosi
poreikius ir amžių, įstaigos ikimokyklinio ugdymo programos tikslus,
vadovautis ikimokyklinio ugdymo įstaigos higienos normomis ir taisyklėmis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. Saugoti ir
stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti jų fizinį ir psichologinį saugumą grupėje,
salėje, kitose įstaigos erdvėse, žaidimų aikštelėse ir kt. Atliekant savo
pareigas, derinti vaikų ugdymą, priežiūrą, globą. Bendradarbiauti su šeima,
skatinti tėvus (globėjus) dalyvauti grupės veikloje, derinti šeimos ir įstaigos
interesus, didinti vaiko kokybiško ugdymo(-si) galimybes. Bendradarbiauti
su kitais grupėje, įstaigoje dirbančiais specialistais (specialiuoju pedagogu,
logopedu ir kt.) vaikų ugdymo klausimais. Sistemingai informuoti tėvus
(globėjus) apie vaikų pasiekimus, ugdymo(-si) poreikius ar iškilusias
problemas (sveikatos, prigimtinių, socialinių poreikių tenkinimo ir pan.).
Informuoti įstaigos administraciją apie vaiko turimas socialines ar sveikatos
problemas, pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą. Priimti vaiką
į grupę ir išleisti į namus tik su tėvais (globėjais), kitais suaugusiais
asmenimis, turinčiais raštišką tėvų (globėjų) leidimą/prašymą. Dalyvauti
bendrose įstaigos veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose.
 

BENDRA INFORMACIJA

Registravimo data: 2020-10-20

Galioja iki: 2020-11-02

REIKALAVIMAI

Išsilavinimas: Aukštasis universitetinis

Profesija: Lopšelio-darželio auklėtojas

Sugebėjimai: darbo kompiuteriu įgūdžiai, raštvedybos žinios

DARBO UŽMOKESTIS

Darbo užmokestis: 2699.84 EUR mėnesinė alga

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

DARBO SUTARTIS

Darbo sutarties rūšis: Neterminuota

Įdarbinama: nuo 2020-11-05

Konkurso data: 2020-11-04

Konkursui reikalingi pateikti
dokumentai:

Prašymą leisti dalyvauti atrankoje. Asmens tapatybę
patvirtinančio dokumento kopiją. Išsilavinimą
patvirtinančio dokumento kopiją. Gyvenimo aprašymą.
Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

Konkurso dokumentus pateikti iki: 2020-11-02



DARBO LAIKAS

Darbo grafikas: Pilnas darbo laikas

Pradžia – pabaiga: 07:00 - 17:30 val.

Per savaitę: 36 val.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Komandiruotės: nenumatomos

DARBO VIETOS ADRESAS

Darbo vietos adresas: Šiaulių miesto 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


