
SKELBIAMA ATRANKA SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGOMS UŽIMTI  
  

 
Telšių švietimo centras skelbia atranką  Telšių švietimo centro  skyriaus pedagoginės psichologinės 
tarnybos socialinio pedagogo pareigoms užimti nuo  2017 m. spalio 1  d.  
 
Atranka organizuojama vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680. 
 
Pareigybės pavadinimas: socialinis pedagogas. 
Darbo krūvis: 1 etatas. 
Darbo sutarties rūšis: neterminuota (bandomasis laikotarpis  - 2 mėn.). 
 
Reikalavimai pretendentui:  

- turi būti įgijęs socialinio pedagogo profesinę kvalifikaciją aukštosiose mokyklose arba turintis 
socialinio darbuotojo kvalifikaciją ir įgijęs pedagogo profesinę kvalifikaciją;  

- ne mažesnė kaip trejų metų socialinio pedagogo darbo patirtis;  
- gebėjimas tirti socialinės pedagoginės pagalbos poreikį, organizuoti ir koordinuoti socialinės 

pedagoginės pagalbos teikimą vaikams, tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams, pedagogams ir kitiems 
rajono švietimo įstaigose dirbantiems specialistams, vertinti teikiamos socialinės pedagoginės 
pagalbos kokybę, panaudoti ir kūrybiškai perteikti teorines žinias, rengti socialines programas ir 
projektus; 

- informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas profesinėje veikloje; 
- reikiamų teisės aktų išmanymas. 

 
Privalumai: 

- patirtis dirbant su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, stokojančiais bendravimo ir 
bendradarbiavimo įgūdžių, savarankiškumo, pasitikėjimo savimi;  

- patirtis rengiant ir įgyvendinant įvairaus lygio projektus. 
 
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus: 

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje. 
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. 
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją. 
4. Gyvenimo aprašymą (CV). 
5. Motyvacinį laišką.  

 
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui.  
 
Dokumentai priimami nuo 2017 m.  rugsėjo 7 d. iki 2017 m.  rugsėjo 21 d. 17 val.  
 
Galimi dokumentų pateikimo variantai: 

- Pateikti asmeniškai adresu S. Daukanto g. 35, Telšių švietimo centro direktorei. 
- Siųsti elektroniniu paštu: rita.vargalyte@sctelsiai.lt  

 
Pretendentų atranka: 

1. Pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, kviečiami į pokalbį 2017 m.  rugsėjo 26 d. 
nuo 10.00 val., apie pokalbio laiką juos informuojant el. paštu.  

2. Pretendentai apie priėmimo rezultatus informuojami po atrankos. 
 
Informacija apie skelbiamą  atranką teikiama telefonu . (8 444) 60213. 
 


