
KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRAS SKELBIA ATRANKĄ NUO 2019-09-03: 

 

Neformaliojo vaikų švietimo (anglų kalbos) mokytojo(s) pareigoms užimti skiriamos, 6 pedagoginės 

kontaktinės savaitinės valandos; 

Neformaliojo vaikų švietimo (technologijų/kulinarijos) mokytojo(s) pareigoms užimti skiriamos, 10 

pedagoginių kontaktinių savaitinių valandų (darbo sutartis terminuota 2 mėn., mokytojos 

nedarbingumo laikotarpiu); 

Neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytojo(s) pareigoms užimti skiriamos, 20 

pedagoginių kontaktinių savaitinių valandų (darbo sutartis terminuota, mokytojos nėštumo ir gimdymo 

laikotarpiu); 

Duomenų bazės specialistas (-a), 0,75 etato, 30 savaitinių valandų; 

Valytoja, 0,25 etato, 10 savaitinių valandų. 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:  
1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą; 

2. Turėti pedagogo kvalifikaciją; 

3. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis. 

4. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo 

kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 

(Žin., 2003, Nr.123-5618), reikalavimus. 

 

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus: 
1. Prašymą dalyvauti atrankoje; 

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 

3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas. 

4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (reikalavimas nustatytas Lietuvos  

Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje). 

5. Pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją (jeigu neturi pedagogo 

kvalifikacijos). 

6. Gyvenimo aprašymą (Europass formatu). 

7. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas. 

8. Asmens medicininės knygelės kopiją. 

9. Higienos ir pirmos pagalbos teikimo pažymėjimų kopijas. 

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

turi). 

11. Turizmo pažymėjimo kopiją. 

12. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas. 

 

Pretendentas dokumentus pateikia el. paštu, tiesiogiai arba registruotu laišku. 
Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su 

kopijomis grąžinami.  

Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų ar 

sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, 

neleidžiama dalyvauti atrankoje. 

Dokumentai priimami iki 2019 m. rugsėjo 16 d. iki 17.00 val. Molo g. 60-1, Klaipėdoje.  

Atrinkti kandidatai darbinami nuo 2019 m. rugsėjo 16 d. 

Informacija teikiama tel. (8 46) 21 49 74. 

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

Paskelbta 2019 m. rugsėjo 3 d. 
 

 

 


