Ikimokyklinio-priešmok.
pedagogas

meninio

ugdymo

Nr.: DV-31-997614524
Darbo vietų sk.: 1

Šiaulių r. Voveriškių mokykla, 190077435, voveriskiumokykla.lt
Darbo pobūdis: Ieškome pozityvaus, sumanaus, mylinčio vaikus ir savo
darbą ikimokyklinio-priešmokyklinio meninio ugdymo pedagogo, turinčio
įvairių meninių, kūrybinių gebėjimų (muzikavimas, šokis, kt. meninė
kūryba). Darbas numatomas su 2-6 metų vaikais nepilnu darbo krūviu (0,2
etato) Voveriškių mokyklos IPU grupėse. voveriskiumokykla.lt
BENDRA INFORMACIJA
Registravimo data:

2021-06-10

Galioja iki:

2021-06-24

Darbo stilius:

Komandinis darbas

REIKALAVIMAI
Išsilavinimas:

Aukštasis koleginis

Profesija:

Neformaliojo švietimo mokytojas {meninis ugdymas}

Patirtis:

nebūtina

Mokymo/studijų programa:

Neformalusis meninis ugdymas

Studijų kryptis:

Muzikinis ugdymas

Sugebėjimai:

darbo kompiuteriu įgūdžiai

Papildomi sugebėjimai:

pozityvumas, muzikiniai, meniniai- kūrybiniai gebėjimai,
iniciatyvumas, puikūs bendravimo su vaikais, jų tėvais
(globėjais) įgūdžiai. Privalumas: šokiai ar kt. meniniaikūrybiniai gebėjimai.

DARBO UŽMOKESTIS
Mažiausias:

395.00 EUR mėnesinė alga

Vidutinis:

455.00 EUR mėnesinė alga

Didžiausias:

516.00 EUR mėnesinė alga

Mokėjimo terminai:

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

Kitos apmokėjimo sąlygos:

Darbo užmokestis priklauso nuo pedagoginio darbo stažo
ir kvalifikacinės kategorijos.

DARBO SUTARTIS
Darbo sutarties rūšis:

Terminuota

Įdarbinama:

nuo 2021-09-01 iki 2023-08-31

Konkurso data:

2021-06-25

Konkursui reikalingi pateikti
dokumentai:

1. Prašymas dalyvauti atrankoje. 2. Asmens tapatybę
patvirtinančio dokumento kopija. 3. Išsilavinimą
patvirtinačio dokumento kopija. 4. Gyvenimo aprašymas.
5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento
kopija. 6. Rekomendacija (neprivaloma).

Konkurso dokumentus pateikti iki:

2021-06-23

DARBO LAIKAS

Pamainingumas:

Suminė darbo laiko apskaita

Darbo grafikas:

Nepilnas darbo laikas

Per savaitę:

8 val.

Komentaras:

valandų išdėstymas gali būti įvairus.Pageidautina
2 kartus per savaitę iki 13 valandos. 7,2 val./sav.
kontaktinės ir 0,6 val./sav. nekontaktinės valandos (iš
viso 7,8 val./sav.).

PAPILDOMA INFORMACIJA
Komandiruotės:

nenumatomos

Rizikos sveikatai veiksniai:

Psichologija (psichologiniai veiksniai)

DARBO VIETOS ADRESAS
Darbo vietos adresas:

Šiaulių rajono sav., Šiaulių kaimiškoji sen., Voveriškių k.,
Ringuvos g. 4
Ikimokyklinio ugdymo grupė įkurta mokyklos II-ame
korpuse - Medžiotojų g. 2A.

KONTAKTAI
Kontaktinis asmuo:

Albina Gudaitienė

Kontakto tipas:

Darbo

Telefonas:

370-41-377524

Mobilus telefonas:

370-620-91225

El. paštas:

vmokykla@gmail.com

Pageidavimus pateikti:

El. paštu

Pageidavimo siuntimo adresas:

Lietuva

Komentaras:

Dokumentus iki birželio 23d. 15 val. atsiųsti el.paštu arba
pristatyti į mokyklą. Dokumentų originalai pateikiami
atrankos dieną. Atrinkti pretendentai, bus informuoti
asmeniškai iki 06-23 16 val. ir pakviesti pokalbiui
2021-06-25 9 val.

