SKELBIAMA ATRANKA SPECIALIOJO PEDAGOGO PAREIGOMS UŽIMTI
Telšių švietimo centras skelbia atranką Pedagoginės psichologinės tarnybos specialiojo pedagogo pareigoms
užimti nuo 2019 m. vasario 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 – specialusis pedagogas
Darbo krūvis – 1 etatas.
Pareigybės paskirtis – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą Telšių rajono ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
Reikalavimai pretendentui:
1. būti įgijus aukštąjį išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
nustatyta tvarka, ir specialiosios pedagogikos šakos pedagogo (logopedo, specialiojo pedagogo) kvalifikaciją;
2. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS
Outlook, Internet Explorer, MS Office programos paketu;
3. mokėti B1 kalbos mokėjimo lygiu bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar
vokiečių);
4. dirbti vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, žinoti
ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktus, kitus
teisės aktus, reglamentuojančius specialųjį ugdymą, išmanyti Lietuvos specialiojo ugdymo sistemą, vadovautis
steigėjo patvirtintais Centro nuostatais, centro darbo tvarkos taisyklėmis bei pareigybės aprašymu;
5. išmanyti vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymo(si) metodus, gebėti juos taikyti padedant
specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant jų sutrikusias funkcijas;
išmanyti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas;
6. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus pagal kompetenciją, gebėti dirbti
komandoje.
Privalumai:
- patirtis dirbant su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi
poreikių;
- 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 2019 m. sausio 10 d. iki 2019 m. sausio 23 d. 17 val.
Galimi dokumentų pateikimo variantai:
- Pateikti asmeniškai adresu Džiugo g. 6,Telšiai 87133, Telšių švietimo centro pedagoginės psichologinės
tarnybos vedėjai.
- Siųsti elektroniniu paštu: info.ppt@sctelsiai.lt
Pretendentų atranka:
1. Pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, kviečiami į pokalbį 2019 m. sausio 28 d. nuo 10
val. Telšių švietimo centre, S.Daukanto g. 35, Telšiai 87104.
2. Pretendentai apie priėmimo rezultatus informuojami po atrankos.
Informacija apie skelbiamą konkursą teikiama telefonu +37060428049

