
Atranka nuolatinio pobūdžio ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti 

 

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

švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680. 

 

Darbo sutarties rūšis: neterminuota, darbuotojas priimamas 0,5 et. vieneto krūviui. Darbuotojas 

priimamas dirbti nuo 2023 m. balandžio 3 d.  

 

Darbo vieta: Vasario 16-osios. g. 3 esančioje buveinėje. 

 

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas nuo 8,71 iki 8,91 (atsižvelgiant į pretendento turimą 

pedagoginio darbo stažą ir suteiktą kvalifikacinę kategoriją). 

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: 
1. Ne žemesnis 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, ikimokyklinio ugdymo pedagogo profesinė 

kvalifikacija. 

2. Gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis (Microsoft Office paketo programos). 

3. Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje. 

 

Darbo krūvis: 0,5 et. vieneto krūvis, 18 val. per savaitę. 

 

Privalumai: Ikimokyklinio ugdymo mokytojo darbo patirtis. 

 

Pretendentas privalo pateikti: 
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje. 

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. 

3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją. 

4. Gyvenimo aprašymą (CV). 

5. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius 

dokumentus turi). 

6. Buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma). 

 

Atrankos būdas: pokalbis 

 

Dokumentai priimami Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Želmenėliai“ nuo 8.00 iki 17.00 

val. (pietų pertrauka 12.00-12.45), adresu Žemaitės g. 25, Marijampolė, arba el. paštu 

zelmeneliai@zelmeneliaild.lt 

Dokumentai priimami nuo 2023-03-06 iki 2023-03-21,  12 kalendorinių dienų nuo konkurso 

paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną.  

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2023 m. kovo 21 d. (imtinai) 

 

Atrankos data - 2023 m. kovo 27 d. Iki atrankos likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms, pagal 

komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui bus praneštas 

individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė. 

Kontaktai pasiteiravimui: mob. tel. 8 343 52575  el. paštas: zelmeneliai@zelmeneliaild.lt  

 

Pokalbio metu turėti asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų 

originalus. 
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