DARBAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGUI
DARŽELYJE - MOKYKLOJE
Įstaiga / įmonė:
Vilniaus Žaliakalnio darželis-mokykla (ugdymas lenkų kalba)
Adresas: Vilniaus Žaliakalnio darželis-mokykla, Pergalės g. 22, Vilnius
Skelbimo publikavimo data: 2021-07-26
Skelbimas galioja iki: 2021-08-13
Skelbimo įvadas:
Vilniaus Žaliakalnio darželis-mokykla skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojos pareigoms
užimti. Darbas su ikimokyklinio amžiaus vaikais tautinių mažumų darželyje - mokykloje, kur
ugdymas vyksta lenkų kalba.
Pareigos:
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
Reikalavimai :
Aukštasis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikacija;
geros lenkų kalbos žinios (ugdymas lenkų k.);
gebėjimas dirbti komandoje, savarankiškai planuoti ugdymo veiklą, rengti ataskaitas;
gebėjimas ugdymo veikloje taikyti informacines technologijas;
darbo patirtis būtų privalumas.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti :
prašymas leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
gyvenimo aprašymas (CV);
galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Siūlome:
1,0 et. darbą su ikimokyklinio amžiaus vaikais;
darbo pradžia: 2021 m. rugsėjo 1 d.
atlyginimas: 6,91 – 9,71 pastoviosios dalies koeficiento neatskaičius mokesčių.
Darbo užmokesčio dydis priklauso nuo pedagoginio stažo, kvalifikacinės kategorijos.
Kontaktinė informacija :
Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir
kviečiami į pokalbį.
Dokumentai priimami nuo atrankos paskelbimo dienos iki 2021 m. rugpjūčio 13 d. elektroniniu
paštu: rastine@zaliakalnio.vilnius.lm.lt su nuoroda:
,,Dėl ikimokyklinio ugdymo mokytojo darbo darželyje"

DARBAS LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJUI
PRADINĖJE MOKYKLOJE
Įstaiga / įmonė:
Vilniaus Žaliakalnio darželis-mokykla (ugdymas lenkų kalba)
Adresas: Vilniaus Žaliakalnio darželis-mokykla, Pergalės g. 22, Vilnius
Skelbimo publikavimo data: 2021-07-26
Skelbimas galioja iki: 2021-08-13
Skelbimo įvadas:
Vilniaus Žaliakalnio darželis-mokykla skelbia atranką lietuvių kalbos mokytojo (-ės) pareigoms
užimti. Darbas su pradinio ugdymo mokiniais tautinių mažumų mokykloje, kur ugdymas
vyksta lenkų kalba.
Pareigos:
Lietuvių kalbos mokytojas
Reikalavimai :
Aukštasis išsilavinimas, įgyta lietuvių kalbos mokytojo kvalifikacija;
gebėjimas ugdymo veikloje taikyti informacines technologijas;
gebėjimas dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti :
prašymas leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
gyvenimo aprašymas (CV);
galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Siūlome:
1,0 et. darbą su pradinio ugdymo programa ir pradinio ugdymo mokiniais;
darbo pradžia: 2021 m. rugsėjo 1 d.
atlyginimas: 6,91 – 9,71 pastoviosios dalies koeficiento neatskaičius mokesčių.
Darbo užmokesčio dydis priklauso nuo pedagoginio stažo, kvalifikacinės kategorijos.
Kontaktinė informacija :
Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir
kviečiami į pokalbį.
Dokumentai priimami nuo atrankos paskelbimo dienos iki 2021 m. rugpjūčio 13 d. elektroniniu
paštu: rastine@zaliakalnio.vilnius.lm.lt su nuoroda:
,,Dėl lietuvių kalbos mokytojo darbo mokykloje"

DARBAS LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJUI
PRIEŠMOKYKLINIO IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE
Įstaiga / įmonė:
Vilniaus Žaliakalnio darželis-mokykla (ugdymas lenkų kalba)
Adresas: Vilniaus Žaliakalnio darželis-mokykla, Pergalės g. 22, Vilnius
Skelbimo publikavimo data: 2021-07-26
Skelbimas galioja iki: 2021-08-13
Skelbimo įvadas:
Vilniaus Žaliakalnio darželis-mokykla skelbia atranką lietuvių kalbos mokytojo (-ės) pareigoms
užimti. Darbas su priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikais tautinių mažumų
darželyje - mokykloje, kur ugdymas vyksta lenkų kalba.
Pareigos:
Lietuvių kalbos mokytojas
Reikalavimai :
Aukštasis išsilavinimas, įgyta lietuvių kalbos mokytojo kvalifikacija;
gebėjimas ugdymo veikloje taikyti informacines technologijas;
gebėjimas dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti :
prašymas leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
gyvenimo aprašymas (CV);
galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Siūlome:
1,0 et. darbą su priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikais;
darbo pradžia: 2021 m. rugsėjo 1 d.
atlyginimas: 6,91 – 9,71 pastoviosios dalies koeficiento neatskaičius mokesčių.
Darbo užmokesčio dydis priklauso nuo pedagoginio stažo, kvalifikacinės kategorijos.
Kontaktinė informacija :
Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir
kviečiami į pokalbį.
Dokumentai priimami nuo atrankos paskelbimo dienos iki 2021 m. rugpjūčio 13 d. elektroniniu
paštu: rastine@zaliakalnio.vilnius.lm.lt su nuoroda:
,,Dėl lietuvių kalbos mokytojo darbo mokykloje"

