
Lazdijų mokykla-darželis ,,Kregždutė“ skelbia atranką pailgintos mokymosi dienos grupės 

auklėtojo pareigoms užimti nuo 2022 m. kovo 1 d. 

0,5 pareigybės dydžio darbo krūviu pagal neterminuotą darbo sutartį 

Pareigybės pavadinimas – pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas, pareigybės kodas 235905. 

Pareigybės lygis A2. 

 

1. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: 

1.1. aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ir jam prilygintu 

išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar 

jam prilygintu išsilavinimu, arba aukštesnysis išsilavinimas, įgytas iki 2009 m. ar specialusis 

vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 m. 

1.2. kandidatas turi būti įgijęs pedagogo kvalifikaciją. 

1.3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis; 

2. Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojo funkcijos: 

2.1. organizuoja saugią mokinių priežiūrą, kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą, atitinkančią 

mokinių amžių; 

2.2. suteikia vaikams reikiamą mokymosi pagalbą; 

2.3. bendradarbiauja su mokykloje dirbančiais specialistais vaikų ugdymo klausimais; 

2.4. tvarko pailgintos mokymosi dienos grupės dokumentaciją. 

 

3. Privalumai: 

Privalomos asmens savybės – atsakingumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas, sklandus minčių 

dėstymas žodžiu ir raštu, organizaciniai gabumai, geri bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai. 

 

Pretendentai į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus: 

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje. 

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. 

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją. 

4. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas. 

5. Gyvenimo aprašymą. 

5. Gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas. 

 

Dokumentai priimami nuo 2022 m. vasario 02 d. iki 2022 m. vasario 15 d. 

Dokumentai priimami pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 16.30 val., penktadieniais nuo 8.00 

iki 15.00 val. Dokumentai pateikiami asmeniškai Lazdijų mokyklos-darželio ,,Kregždutė“ raštinėje 



adresu Kauno g. 23, Lazdijai arba elektroniniu paštu lina.ceplikiene@lazdijukregzdute.lt  Informacija 

teikiama tel.  8 318 51030. 

Darbo užmokestis mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII - 198 įstatymu, priklausomai nuo 

kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo.  Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,5-6,64. 

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio. 

Pokalbio metu turėti asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius 

dokumentus. 

Informacija apie atranką skelbiama Užimtumo tarnybos internetinėje svetainėje adresu: www.uzt.lt 

ir Lazdijų mokyklos-darželio ,,Kregždutė“ svetainėje http://www.lazdijukregzdute.lt/  
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