
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 

Nr.: DV-47-997272611
Darbo vietų sk.: 1

Joniškio vaikų lopšelis-darželis "Saulutė", 190550151
 
Darbo pobūdis: organizuoja ir vykdo ugdymo procesą, veda fizinio ugdymo
užsiėmimus, planuoja grupės ugdomąją veiklą, kuria grupės ugdomąją
aplinką, priemones, sistemingai vertina, fiksuoja vaikų daromą pažangą.
Internetinėje sistemoje „Mūsų darželis“ informuoja tėvus (globėjus,
rūpintojus) apie vaikų pasiekimus.  Dokumentai (gyvenimo aprašymas,
išsilavinimo dokumento kopija ir asmens dokumento kopija) priimami iki
2023 m. balandžio 7 d. 15.45 val. el. paštu: darzelis.saulute@gmail.com.
Pokalbis - atranka vyks 2023 m. balandžio 12 d. 11.00 val. metodiniame
kabinete.
 

BENDRA INFORMACIJA

Registravimo data: 2023-03-24

Galioja nuo: 2023-03-24

Galioja iki: 2023-04-07

Darbo stilius: Komandinis darbas

Darbo vieta skelbiama: Joniškio rajono sav.

REIKALAVIMAI

Išsilavinimas (ne žemesnis kaip): Aukštasis

Profesija: 234201 - Lopšelio-darželio auklėtojas

Sugebėjimai: raštvedybos žinios, darbo kompiuteriu įgūdžiai

Papildomi sugebėjimai
(kompetencijos):

privalumai: išklausyti spec. pedagogikos ir psichologijos
kursai; žinios apie įtraukųjį ugdymą; domėjimasis į
etnokultūrą ir STEAM kompetencijas orientuotu ugdymo
procesu. Sugebėjimai ir reikalavimai: puikūs bendravimo,
bendradarbiavimo įgūdžiai; kūrybiškumas, empatija,
organizuotumas, iniciatyvumas, atsakingumas.

DARBO UŽMOKESTIS NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ

Bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio
dydis:

1695.39 EUR mėnesinė alga

Bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio
dydžio intervalas - nuo:

1508.46 EUR mėnesinė alga

Bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio
dydžio intervalas - iki:

1882.32 EUR mėnesinė alga

Preliminarus mėnesinis darbo
užmokestis:

1695.39 EUR

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

Kitos apmokėjimo sąlygos: darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Valstybės
ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir
komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į
turimą kvalifikaciją bei pedagoginio darbo stažą.

DARBO SUTARTIS

Darbo sutarties rūšis: Neterminuota

Įdarbinama: nuo 2023-09-01



Atrankos tipas: Darbuotojų atrankos renginys

Darbuotojų atrankos renginio data: 2023-04-12

DARBO LAIKAS

Pamainingumas: Viena pamaina

Darbo grafikas: Pilnas darbo laikas

Per savaitę: 36 val.

PAPILDOMOS SĄLYGOS

Komandiruotės: nenumatomos

Rizikos veiksniai sveikatai: Triukšmas

DARBO VIETA

Darbo vietos teritorija: Lietuva

Valstybė: Lietuva

Darbovietės/įmonės adresas
Lietuvoje:

Joniškio rajono sav., Joniškis, Statybininkų g. 5

Komentaras:

KONTAKTAI

Kontaktinis asmuo: Rita Šilinienė

Telefonas: 370-426-51751

Papildomas telefonas: 370-687-81639

El. paštas: darzelis.saulute@gmail.com

Pageidavimus pateikti: El. paštu

Komentaras: dokumentai priimami iki 2023 m. balandžio 7 d. 15.45
val. el. paštu darzelis.saulute@gmail.com Pokalbis-
atranka vyks 2023 m. balandžio 12 d. 11.00 val.
metodiniame kabinete.


