
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 

Nr.: DV-29-997387657
Darbo vietų sk.: 1

Šiaulių lopšelis-darželis "Žiogelis", 190529723
 
Darbo pobūdis: 1. užtikrinti savo darbo kokybę; 2. 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;
3. saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti vaikų fizinį ir psichologinį
saugumą grupėje, sporto, muzikos salėse, baseine ir kitose įstaigos
erdvėse, žaidimų aikštelėse ir kt.; 4. derinti tarpusavyje vaikų ugdymą,
priežiūrą, globą; 5. bendradarbiauti su šeima, skatinti tėvus (globėjus)
dalyvauti grupės, įstaigos veikloje, derinti šeimos ir įstaigos interesus,
didinti vaiko kokybiško ugdymo(-si) galimybes; 6. bendradarbiauti su kitais
grupėje, įstaigoje dirbančiais specialistais (psichologu, socialiniu pedagogu,
logopedu, meninio ugdymo pedagogu, judesio korekcijos mokytoju ir
kt.) vaikų ugdymo klausimais; 7. stebėti ir vertinti sistemingai vaiko
gebėjimus, įvairiais būdais fiksuoti vaiko pasiekimus, ir pažangą, apie vaiko
pasiekimus ir pažangą informuoti tėvus ( globėjus ); 8. daryti išvadas apie
kiekvieno vaiko patirties kaupimo ypatumus, prireikus inicijuoja individualių
ugdymo(si) programų rengimą,dalyvauja jas rengiant; 9. informuoja
įstaigos administraciją apie vaiko turimas socialines ar sveikatos problemas,
pastebėtą ar įtariamą  smurtą, prievartos, seksualinio išnaudojimo apraiškas,
vaiko teisių pažeidimą; 10. priimti vaiką į grupę ir išleisti į namus tik su
tėvais (globėjais), kitais suaugusiais asmenimis, turinčiais raštišką tėvų
(globėjų) leidimą/prašymą; 11. išeiti su vaikais iš lopšelio-darželio teritorijos,
pranešus administracijai, turint tėvų sutikimą ir direktoriaus įsakymą. 12.
kurti stimuliuojančią, funkcionalią, dinamišką, psichologiškai ir fiziškai saugią
ugdymo(si) aplinką; 13. laiku pildyti dokumentaciją; 14. nuolat tobulinti
savo kvalifikaciją; 15. bendradarbiauti su socialiniais parneriais.
 

BENDRA INFORMACIJA

Registravimo data: 2022-07-05

Galioja iki: 2022-07-20

Darbo stilius: Komandinis darbas

REIKALAVIMAI

Išsilavinimas: Aukštasis

Profesija: Lopšelio-darželio auklėtojas

Sugebėjimai: darbų saugos instrukcijų žinojimas, raštvedybos
žinios, darbo kompiuteriu įgūdžiai

DARBO UŽMOKESTIS

Darbo užmokestis: 1346.26 EUR mėnesinė alga

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

Kitos apmokėjimo sąlygos: Darbo užmokestis priklauso nuo turimos kvalifikacinės
kategorijos ir darbo stažo.

DARBO SUTARTIS

Darbo sutarties rūšis: Neterminuota

Įdarbinama: nuo 2022-09-01

Konkurso data: 2022-07-26

Konkursui reikalingi pateikti
dokumentai:

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje; 2. asmens
tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 3. išsilavinimą



patvirtinančio dokumento kopiją; 4. gyvenimo aprašymą;
5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento
kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos
Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje); 6.
pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo
dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);
7. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių
darboviečių rekomendacijų.

Konkurso dokumentus pateikti iki: 2022-07-20

DARBO LAIKAS

Pamainingumas: Grafikas

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, Dainų g. 11

KONTAKTAI

Kontaktinis asmuo: Renata Žaromskienė

Telefonas: 370-41-553042

El. paštas: info@darzelis.lt

Pageidavimo siuntimo adresas: Šiaulių miesto sav., Šiauliai, Dainų g. 11


