
Fizinio ugdymo mokytojas
 

Nr.: DV-31-997738952
Darbo vietų sk.: 1

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "AUKSINIS RAKTELIS", 190529538,
auksinis.raktelis@splius.lt
 
Darbo pobūdis: organizuoja ir veda individualius ir grupinius fizinio ugdymo
užsiėmimus 3-5 metų vaikams, organizuoja sporto renginius ugdytiniams,
planuoja sportines veiklas, vertina ir fiksuoja vaikų pasiekimus, konsultuoja
pedagogus ir tėvus vaikų fizinio ugdymo klausimais.
 

BENDRA INFORMACIJA

Registravimo data: 2020-08-24

Galioja iki: 2020-09-07

Darbo stilius: Komandinis darbas

REIKALAVIMAI

Išsilavinimas: Aukštasis universitetinis

Profesija: Kūno kultūros mokytojas

Mokymo/studijų programa: Kūno kultūros ir sporto pedagogika

Profesinė kvalifikacija: Pedagogas

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

Papildomi sugebėjimai: Darbo patirtis su ikimokyklinio amžiaus vaikais būtų
privalumas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą
reglamentuojančių dokumentų išmanymas. Gebėjimas
kurti saugią ir veiksmingą ugdymo aplinką, sistemingai
vertinti, fiksuoti vaikų pasiekimus ir pažangą. Gebėjimas
planuoti ugdymo turinį, organizuoti ir vykdyti ugdomąjį
procesą, atsižvelgiant į individualius vaikų ugdymosi
poreikius ir amžių, įstaigos ikimokyklinio ugdymo
programos tikslus. Vaikų sveikatos saugojimas ir
stiprinimas, vaikų fizinio ir psichologinio saugumo
užtikrinimas. Gebėjimas bendradarbiauti su šeima.

DARBO UŽMOKESTIS

Darbo užmokestis: 1216.00 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 2020-09-09, pradėti dirbti iš karto

Konkurso data: 2020-09-08

Konkursui reikalingi pateikti
dokumentai:

1.Prašymas leisti dalyvauti atrankoje; 2.Asmens
tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;  3.
Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;  4.
Gyvenimo aprašymas ir motyvacinis laiškas;  5.
Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija.
Pretendentas turi atitikti reikalavimus, nustatytus
Lietuvos respublikos Švietimo įstatymo 48 straipsnyje
ir LR ŠMM 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakyme Nr. V-774
„Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše“; 6. Atrankai
pretendentas gali pateikti rekomendacijų.



Konkurso dokumentus pateikti iki: 2020-09-07

DARBO LAIKAS

Pamainingumas: Grafikas

Darbo grafikas: Nepilnas darbo laikas

Pradžia – pabaiga: 10:00 - 12:00 val.

Trukmė: 2 val.

Per savaitę: 9 val.

Komentaras: 0.25 etato krūviu.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Darbdavio įsipareigojimai: draudimas

Komandiruotės: nenumatomos

Rizikos sveikatai veiksniai: Triukšmas, Psichologija (psichologiniai veiksniai)

DARBO VIETOS ADRESAS

Darbo vietos adresas: Šiaulių miesto sav., Šiauliai, Radviliškio g. 86

KONTAKTAI

Kontaktinis asmuo: Roma Butkienė

Kontakto tipas: Darbo

Mobilus telefonas: 370-677-72350

El. paštas: auksinis.raktelis@splius.lt

Pageidavimus pateikti: El. paštu

Pageidavimo siuntimo adresas: Lietuva

Komentaras: Dokumentų originalai pateikiami atranko dieną ir
sutikrinus grąžinami. Pretendentai, atitinkantys atrankos
reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami
pokalbiui.  Atranka vyks 2020 m. rugsėjo 8 d. 10.00 val.


