SKELBIAMA ATRANKA LOGOPEDO PAREIGYBEI UŽIMTI
Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba, 304626563, www.srspt.eu
Darbo pobūdis. Įvertina mokinių (vaikų) kalbos raidos ypatumus bei kalbos ir kitus komunikacijos
sutrikimus.; siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoja teikti specialiąją pedagoginę
(logopedo) bei specialiąją pagalbą mokiniams (vaikams), kuriems nustatyti kalbos ir kiti komunikacijos
sutrikimai; teikia metodinę pagalbą, konsultuoja kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčius mokinius
(vaikus), jų tėvus, mokytojus ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese, specialiosios
pedagoginės (logopedo) pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų
prevencijos bei jų šalinimo klausimais ir kt.
Pretendentas privalo pateikti dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. gyvenimo aprašymą;
5. kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją;
6. gali pateikti rekomendacijas iš buvusių darboviečių.
Pretendentams, kurie atitiks kvalifikacinius reikalavimus, asmeniškai bus pranešta atrankos data, vieta ir laikas.
Preliminari atrankos data – 2019 m. birželio 26 d.
BENDRA INFORMACIJA
Paskelbimo data:

2019-06-07

Galioja iki:

2019-06-21

Išsilavinimas:

Aukštasis universitetinis

Profesija:

Logopedas

Profesinė kvalifikacija:

Logopedo kvalifikacija

Papildomi sugebėjimai:

Kalbos vertinimo metodikos išmanymas, gebėjimas ją
taikant atlikti mokinių (vaikų) kalbos vertinimą bei nustatyti
kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, ne mažesnė kaip
trejų metų logopedo darbo patirtis ugdymo įstaigoje, geri
darbo kompiuteriu įgūdžiai, švietimo aktualijų, įstatymų
išmanymas, kūrybingumas, iniciatyvumas, gebėjimas dirbti
komandoje, vairuotojo pažymėjimas (privalumas)

Darbo užmokestis:

Nuo 1191.62 Eur už mėn. (neatskaičius mokesčių)

Mokėjimo terminai:

Nurodyta suma už mėnesį mokama du kartus per mėnesį

Kitos apmokėjimo sąlygos:

Darbo užmokestis priklausys nuo
kategorijos ir pedagoginio darbo stažo

turimos

kvalifikacinės

DARBO SUTARTIS
Darbo sutarties rūšis:

Neterminuota, įdarbinama nuo 2019-08-26 (1 etatas)

DARBO VIETOS ADRESAS
Darbo vietos adresas:

Įdarbinanti įstaiga: Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba
(V. Dambrausko g. 17-2, Kuršėnai, Šiaulių r.)

Kontaktinis asmuo:

Vilma Bagdonienė (8-41-580813, 8 675 21899)

Pageidavimus pateikti:

Dokumentus pretendentai pristato asmeniškai (V. Dambrausko g.
17-2, Kuršėnai, Šiaulių r.) arba pateikia nurodytu el. paštu
(svietimopagalba@siauliuraj.lt) iki 2019-06-21 15.45 val.

