
 

 

INFORMACIJA APIE LAISVAS DARBO VIETAS 

Įstaigos pavadinimas 

Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla-darželis 

Pareigos  

Meninio ugdymo mokytojas (a) 0,25 etato. 

Darbo vieta 

Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla-darželis, Kranto 5-oji g. 7 Kaunas. 

Reikalavimai 

1. Aukštasis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) 

išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija (studijų krypties šaka-ikimokyklinio ugdymo pedagogika); 

2. Gerai mokėti lietuvių kalbą; 

3. Išmanyti amžiaus tarpsnių psichologiją, ugdymo turinį ir gebėti jį diferencijuoti, individualizuoti 

ir pritaikyti ugdytinių ugdymosi poreikiams, išmanyti ugdytinių stebėjimo ir pasiekimų vertinimo 

reikalavimus; 

4. Gebėti dirbti komandoje ir reikšti asmeninę iniciatyvą. Svarbūs bruožai: pareigingumas, 

darbštumas, kūrybiškumas, iniciatyva, nepriekaištinga profesinė reputacija; 

Funkcijos 

   Planuoja muzikinę veiklą, rengia ugdymo planą (programą) pagal mokyklos-darželio metų 
veiklos planą, bei ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą reglamentuojančius dokumentus, mokslo 

metų pabaigoje pristato veiklos ataskaitą;  

  kuria didaktiniu požiūriu tinkamą muzikinio ugdymosi aplinką, parenka vaiko amžių ir galimybes 

atitinkančias muzikinio ugdymo(si) priemones;  

  organizuoja muzikinio ugdymo užsiėmimus įvairių poreikių ir gebėjimų ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus vaikams pagal patvirtintą tvarkaraštį;  

  organizuoja veiklą gabiems vaikams, tenkina vaikų saviraiškos bei saviugdos poreikius;  

  sistemingai stebi, nustato ir vertina ugdytinių muzikinius gebėjimus;  

  taiko tradicines ir naujausias muzikinio ugdymo metodikas, ugdo kūrybinį, estetinį ir 

sociokultūrinį ugdytinių santykį su muzika;  

  bendrauja ir bendradarbiauja su lopšelio-darželio pedagogais bei kitais specialistais, tėvais 

(globėjais, rūpintojais), organizuoja įvairius renginius įstaigoje ir už jos ribų. 

Darbo užmokestis  

Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių 

įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, 

kvalifikacinę kategoriją. Pareiginės algos koeficientas 6,91 – 9,71 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti 

1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje; 

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; 

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija; 

4. Gyvenimo aprašymas; 

5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija. 

Dokumentų priėmimo vieta 

Dokumentai priimami iki 2020 m. spalio 2 d. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio 

raštinėje adresu: Kranto 5-oji g. 7, Kaunas. Darbo dienomis nuo 8 iki 16 valandos arba elektroniniu 

paštu pradinem@pradine.kaunas.lm.lt  

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: 8-37 341406 

mailto:pradinem@pradine.kaunas.lm.lt


 

 

 


