
Tikybos mokytojas
 

Nr.: DV-29-997355512
Darbo vietų sk.: 1

Šiaulių lopšelis-darželis "Gintarėlis", 190528240
 
Darbo pobūdis: 1. sistemingai stebi ir kartu su grupės pedagogais vertina
vaiko gebėjimus;   2. daro išvadas apie kiekvieno vaiko patirties kaupimo
ypatumus, prireikus inicijuoja individualių ugdymo(-si) programų rengimą,
dalyvauja jas rengiant;  3. kuria stimuliuojančią, funkcionalią, dinamišką,
psichologiškai ir fiziškai saugią ugdymo(-si) aplinką;  4. vykdo vaiko teisių
pažeidimų prevenciją; pastebėjus ar įtarus  smurtą, prievartos, seksualinio
išnaudojimo apraiškas, vadovaujasi lopšelio-darželio „Gintarėlis“ Smurto ir
patyčių prevencijos, intervencijos aprašo nuostatomis ir imasi priemonių,
kad laiku būtų suteikta pagalba vaikui;  5. skatina tėvus dalyvauti veikloje,
rūpinasi tėvų švietimu, pagal kompetenciją teikia jiems informaciją,
konsultuoja;  6. parenka ugdymo metodus ir priemones, atitinkančias vaikų
ugdymo(-si) poreikius;  7. dalyvauja įstaigos savivaldoje, kitose įstaigos
veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, susirinkimuose, darbo grupių veikloje;
8. inicijuoja ir/ar dalyvauja bendruose lopšelio-darželio renginiuose,
projektuose, kitose veiklose;  9. saugo ir stiprina vaikų sveikatą, užtikrina
vaikų fizinį ir psichologinį saugumą lopšelio-darželio patalpose, lauko žaidimų
aikštelėse ir kt.;  10. bendradarbiauja su kitais pedagogais (logopedais,
specialiaisiais, socialiniais pedagogais, darželio auklėtojais, ikimokyklinio
ugdymo pedagogais, neformaliojo ugdymo mokytojais ir kt.);  11. bendrauja
ir bendradarbiauja su vietos bendruomene, administracinėmis bei socialinės
rūpybos įstaigomis, įvairiomis visuomeninėmis organizacijomis ir kt.,
prisideda prie bendruomenės socialinių programų įgyvendinimo;  12. pagal
kompetenciją konsultuoja tėvus, mokyklos mokytojus, kitus su ikimokyklinio
ir  priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymu susijusius asmenis ar institucijų
atstovus;  13. teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio ugdymo planų sudarymo,
ugdymo proceso gerinimo;  14. vykdo įstaigos vadovo, jo įgalioto asmens
trumpalaikius pavedimus ir užduotis susijusias su pareigomis ir atli
 

BENDRA INFORMACIJA

Registravimo data: 2022-09-05

Galioja iki: 2022-09-18

REIKALAVIMAI

Išsilavinimas: Aukštasis

Profesija: Tikybos mokytojas

Sugebėjimai: raštvedybos žinios, darbo kompiuteriu įgūdžiai

DARBO UŽMOKESTIS

Darbo užmokestis: 347.07 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 2022-10-03

Konkurso data: 2022-09-19

Konkursui reikalingi pateikti
dokumentai:

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje; 2. asmens
tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 3. išsilavinimą
patvirtinančio dokumento kopiją; 4. pedagogo
kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (jei toks
reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo
įstatymo 48 straipsnyje); 5. pedagoginių ir psichologinių
žinių kursų išklausymo dokumento kopiją (jei toks



reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo
įstatymo 48 straipsnyje); 6. atrankai pretendentas taip
pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.  7.
Kanoninio siuntimo dėstyti katalikų tikybą, kopiją.

Konkurso dokumentus pateikti iki: 2022-09-18

DARBO LAIKAS

Darbo grafikas: Nepilnas darbo laikas

Pradžia – pabaiga: 08:00 - 10:30 val.

Per savaitę: 36 val.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Komandiruotės: nenumatomos

DARBO VIETOS ADRESAS

Darbo vietos adresas: Šiaulių miesto sav., Šiauliai, Saulės tak. 5-78301

KONTAKTAI

Kontaktinis asmuo: Laimutė Garbačauskienė

Telefonas: 370-41-552562

Mobilus telefonas: 370-652-83845

El. paštas: gintarelis@splius.lt

Pageidavimo siuntimo adresas: Lietuva


