
Darbo skelbimo informacija 

Įstaigos pavadinimas  Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis 
 

Pareigos Ikimokyklinio ugdymo mokytojas (darbo krūvis 1,65 et.) 

 

Darbo vieta Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis, Savanorių pr. 179C, Kaunas 

 

Reikalavimai  Turėti aukštąjį  arba aukštesnįjį išsilavinimą ir pedagogo profesinę 

kvalifikaciją;  

 Išmanyti  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas ir gebėti 

organizuoti  vaikų ugdomąjį procesą įvairių gebėjimų ir poreikių 

vaikams;  

 Gebėti vertinti vaikų pažangą ir pasiekimus ir atsižvelgiant į juos  

planuoti ugdomąjį procesą;  

 Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su ikimokyklinio  amžiaus vaikais ir 

jų tėvais, darželio pedagogais ir kitais asmenimis, tiesiogiai 

dalyvaujančiais ugdymo procese, bei dirbti su jais  komandoje;  

 Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, „Mūsų darželis“ 

programa, naudotis elektroniniu paštu, teisės aktų ir kitų duomenų 

paieškos sistemomis ir duomenų registru. 

 

Funkcijos 

 

 Organizuoja, vykdo ir vertina ugdomąjį procesą, numato ugdymo ir 

ugdymosi prioritetus; 

 Planuoja grupės ugdomąją veiklą rengiant savaitinius, metinius (jei 

reikia – individualius) ugdymo planus; 

 Kuria grupės ir kiemo ugdomąją aplinką, ją nuolat tobulinti, atnaujina; 

 Analizuoja savo pedagoginę veiklą ir numato tobulinimosi prioritetus; 

 Bendradarbiauja su socialiniais partneriais, rengia ir įgyvendina miesto, 

šalies ar tarptautinius projektus. 

Darbo užmokestis Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų 

narių atlygio už darbą įstatymu.  

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas skiriamas pagal 

biudžetinių įstaigų darbo užmokesčio įstatymą, atsižvelgiant į darbo stažą ir 

turimą kvalifikacinę kategoriją (koeficientas nuo 7,44 iki 10,45). 

 

Dokumentai, kurie 

turi būti pateikti 
 Prašymas; 

 Gyvenimo aprašymas (CV); 

 Aukštojo mokslo diplomo (arba kito dokumento apie įgytą išsilavinimą) 

kopija; 

 Paso arba asmens tapatybės kortelės kopija; 

 Sveikatos pasas, pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių pažymėjimas; 

 Pažyma iš įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų asmenų registro. 

Dokumentų priėmimo 

vieta 

Savanorių pr. 179C , Kaunas arba el. paštu  info@kaunozaliakalniold.lt 

Atrankos būdas –  pokalbis. Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje 

pretendentai informuojami telefonu. 

 

Kontaktiniai 

duomenys išsamesnei 

informacijai 

tel. Nr. (8 37) 334 005, (837) 334 518 

el. paštas   info@kaunozaliakalniold.lt 

 

Dokumentų priėmimo 

terminas 
Susidomėjusius darbo pasiūlymu prašome kreiptis iki 2022-08-31. 

 


