
KONKURSAS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS AUKLĖTOJO PAREIGOMS UŽIMTI 

 

Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis skelbia konkursą pailgintos dienos grupės 

auklėtojo pareigoms užimti (0,70 etato, 21 val. per savaitę). Pareigybės lygis A2, pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu. Darbo vieta – Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis, K. 

Donelaičio g. 15A, Kazlų Rūda. Darbo pradžia nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. 

Darbo pobūdis – organizuoti saugią vaikų/mokinių priežiūrą, kryptingą pažintinę, meninę, 

sportinę, sveikatos stiprinimo veiklą grupės patalpose ir lauke. Teikti pagalbą mokiniams atliekant 

namų darbų užduotis. 

 

Specialieji reikalavimai: 

1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam 

prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu 

laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu. 

2. Atitikti Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos 

nuostatų reikalavimus, taikomus mokytojo kvalifikacinei kategorijai. 

3. Mokėti lietuvių kalbą (turėti trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją). 

 

 

Pretendentai privalo pateikti dokumentus: 

1. Prašymą dalyvauti konkurse (pildoma vietoje). 

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. 

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją, kitus dokumentus, patvirtinančius 

pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams. 

4. Gyvenimo aprašymą. 

5. Motyvacinį laišką. 

6. Užpildytą pretendento anketą (pildoma vietoje). 

7. Teistumo ir neteistumo pažymą, išduodamą Informatikos ir ryšių departamento prie 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. 

8. Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas. 

Atrankos būdas – pokalbis. 

 

Pretendentas dokumentus pateikia tiesiogiai arba elektroniniu paštu (skenuotus su parašais) 

iki 2019 m. liepos 8 d. (įskaitytinai). Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant 

dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, 

neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems visų reikiamų dokumentų, ar 

sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama 

dalyvauti atrankoje ir į atrankos pokalbį nekviečiami. Dokumentai priimami kasdien 9.00–16.00 

val. Mokyklos raštinėje tiesiogiai, adresas: K Donelaičio g. 15A, Kazlų Rūda, arba elektroniniu 

paštu rastvede@mokyklaelma.lt.  Informacija teikiama tel. (8 343) 98015 (raštinės). Pretendentams, 

atitinkantiems kvalifikacinius reikalavimus, elektroniniu paštu/telefonu bus pranešta atrankos 

pokalbio data, individualus laikas atvykti į atranką. Numatoma pokalbio data – 2019-07-09.  

___________________ 
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