
 

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŢELIS „RŪTA“ 

SKELBIA ATRANKĄ 

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBEI UŢIMTI 

 

Klaipėdos lopšelis-darţelis „Rūta“ - savivaldybės biudţetinė įstaiga, įsikūrusi  Simonaitytės g. 25, 

Klaipėdoje, 95120. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190426837.  

 

Darbo krūvis:  

 Priešmokyklinio ugdymo mokytojas, 1 etatas.  

  

Darbo sutarties rūšis: terminuota. 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: 

4. Kvalifikaciniai reikalavimai: 

 

 ne ţemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu 

laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio 

bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, įgijęs specialiosios 

pedagogikos ir specialiosios psichologijos ţinių (išklausęs ne maţiau kaip 60 valandų 

kursą 2 studijų kreditų); 

 skaitmeninio raštingumo gebėjimai, ţinios ir supratimas: informacijos valdymo, 

komunikavimo, saugumo, skaitmeninio mokymo ir mokymosi srityse (išklausytas ne 

maţesnės kaip 40 valandų technologinės ir 40 valandų edukologinės dalies kursas, 3 

studijų kreditai); 

 išmanyti priešmokyklinio amţiaus vaikų raidos ypatumus, ugdymo(si) technologijas, 

būdus, formas, metodus, gebėti juos taikyti praktikoje. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, 

apibendrinti informaciją, rengti išvadas, planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti 

iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje, pripaţinti ir gerbti kiekvieno 

bendruomenės nario teises, nepaţeisti pedagoginės etikos normų. Vadovautis Lietuvos 

Respublikos įstatymais, nutarimais ir kitais galiojančiais norminiais aktais, 

reglamentuojančiais įstaigos veiklą, darbo santykius, darbuotojų ir ugdytinių saugą ir 

sveikatą. 

 valstybinės kalbos mokėjimo lygis privaloma gerai mokėti lietuvių kalbą (išklausytas 

valstybinės kalbos kultūros 22 val. kursas, 1 studijų kreditas).      

 

 

Kiti gebėjimai. 

Gaminti darbui reikalingas metodines priemones, taikyti darbe mokomąsias kompiuterines 

programas, skirtas mokytojo darbui, gebėti dirbti komandoje, būti komunikabiliu, lojaliu įstaigai. 

 

 

 



Pretendentai į pasirinktą pareigybę privalo pateikti šiuos dokumentus: 

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje; 

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; 

3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo  kopiją; 

4. Kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją (jei tokį turi); 

5. Kvalifikacinę kategoriją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją (jei tokį turi); 

6. Gyvenimo aprašymą; 

7. Darbo staţą patvirtinantį dokumentą; 

8. Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas. 

Privalumai. Kvalifikacijos tobulinimo paţymėjimai ir jų kopijos, kiti savo nuoţiūra pateikti 

dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams. 

Skelbimas galioja: Prašymai dalyvauti atrankoje ir reikalingų dokumentų kopijos pateikiamos 14 

dienų, įskaitant atrankos paskelbimo dieną, nuo 2020 m. sausio 7 d. iki 2020 m. sausio 31 d. 

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis ir praktinės uţduotys. Bus kviečiami tie pretendentai, 

kurie atitiks reikalavimus pareigybės funkcijoms vykdyti. Apie pokalbio laiką informuosime 

asmeniškai. 

Dokumentai priimami: Klaipėdos lopšelio-darţelio „Rūta“ raštinėje,  I. Simonaitytės g. 25, 

Klaipėda, 95120; darbo dienomis nuo 09.00 iki 16.00 val. Išsami informacija apie skelbiamą atranką 

teikiama telefonu 860398590. Kai dokumentai pateikiami registruotu laišku, pateikiamos dokumentų 

kopijos,  patvirtintos notaro. Dokumentų originalus reikalinga turėti atrankos dieną. 

Darbo uţmokestis priklauso nuo turimos kvalifikacinės kategorijos ir darbo staţo. 

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680. 

 

 

 

 


