
Įstaigos pavadinimas 

Kauno lopšelis-darželis „Spindulėlis“ 

Pareigos 

Mokytojas (1 etatas). 

Įdarbinama nuo 2022-08-29 d.  

Darbo vieta 

Kauno lopšelis – darželis „ Spindulėlis“, Kalniečių g. 245 A, Kaunas 

Reikalavimai: 

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro 

kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su 

profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą ir auklėtojo 

kvalifikaciją; 

1.2. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos 

mokėjimo kategoriją, patvirtintą LR Vyriausybės teisės aktais dėl valstybinės kalbos mokėjimo 

kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo; 

1.3. būti išklausęs specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus 

mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos 

tobulinimo kursų programą, patvirtintą LR švietimo ir mokslo ministro, per metus nuo darbo 

mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausę ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) 

kursų anksčiau arba studijų metu (šis reikalavimas netaikomas mokytojams, baigusiems 

specialiosios pedagogikos ir (ar) psichologijos studijų programas). 

 

Funkcijos: 

 Organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą: planuoti grupės ugdomąją veiklą; kurti grupės 

ugdomąją aplinką, parinkti priemones; ugdyti ir/ar dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese; 

 dalyvauti rengiant individualias vaikų ugdymo(si) programas; 

 sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoti 

tėvus (globėjus); 

 teikti informaciją, konsultuoti tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius specialistus 

ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais; 

 inicijuoti, kurti ir dalyvauti bendruose įstaigos projektuose, renginiuose, darbo grupėse ir 

kitose veiklose; 

 dalyvauti kitų institucijų vykdomuose projektuose ir renginiuose; 

 bendradarbiauti su kitais grupėje, įstaigoje dirbančiais specialistais vaikų ugdymo 

klausimais. 

 dalyvauti atliekant įvairius tiriamuosius darbus. 

 kitos funkcijos pagal pareigybės aprašymą. 

Darbo užmokestis: 

Koeficientas nustatomas vadovaujantis LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198 patvirtintu 2017-01-17, atsižvelgiant į pedagogo darbo stažą, 

 ir kvalifikacinę kategoriją: 7.44 – 10,45 BAD. 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti: 

 Prašymą leisti dalyvauti atrankoje; 

 asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 

 išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją; 



 gyvenimo aprašymas, parengtas lietuvių kalba; 

 mokytojo kvalifikacijos pažymėjimo kopiją (jei įgyta); 

 pažymą apie pedagoginį darbo stažą; 

 specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų 

programos išklausymo dokumento kopiją; 

 buvusių darboviečių rekomendacijas (nebūtinai). 

Dokumentų priėmimo vieta: 

 

Kauno lopšelis – darželis „ Spindulėlis“ raštinė, Kalniečių g. 245 A, Kaunas 

Pretendentai dokumentus siunčia elektroniniu paštu Spindulelis_kaunas@hotmail.com 

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis. Dokumentų originalai pateikiami 

atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. 

 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai 

Tel. (8 37) 73 16 94; +37067979004 

El. paštas  spindulelis_kaunas@hotmail.com 

Tinklapis  www.spindulelis.com 

 

Dokumentų priėmimo terminas 

Iki 2022 m. birželio 21 d. 12
00 

val. 

Atrankos pokalbis planuojamas 2022 m. birželio 28-29 d. 

Tik į pokalbį pakviesti pretendentai bus informuoti telefonu arba elektroniniu paštu. 

 

http://www.spindulelis.com/

