DRUSKININKŲ „SAULĖS“ PAGRINDINEI MOKYKLAI REIKALINGI DARBUOTOJAI:
PSICHOLOGAS (-Ė) IR SPECIALUSIS(-IOJI) PEDAGOGAS(-Ė).
Pretendentas(-ė) psichologo(-ės) pareigybei užimti turi atitikti šiuos reikalavimus:
būti įgijęs(-usi) aukštąjį išsilavinimą, turėti psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir psichologijos
magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties
nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų).
- gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių
turintiems mokiniams;
- gebėti inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant mokyklos bendruomenei aktualias psichologinių problemų
prevencijos priemones;
- gebėti bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu, kitais
specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant
mokinio problemas;
- gebėti dirbti kompiuteriu;
- gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas;- būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam;
- žinoti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės
nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus ir juos
taikyti praktiškai.
Pretendentas(-ė) specialiojo(-osios) pedagogo(-ės) pareigybei užimti turi atitikti šiuos reikalavimus:
-

-

Kvalifikaciniai reikalavimai: aukštasis universitetinis išsilavinimas ir specialiojo pedagogo
kvalifikacija; gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje.
Darbo pobūdis: Spec. pedagogas(-ė) atlieka pedagoginį mokinio vertinimą, nustato jo specialiuosius
ugdymosi poreikius; teikia specialiąją pagalbą mokiniui ar mokinių grupei; konsultuoja specialiųjų
ugdymosi poreikių turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui
specialistus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo klausimais; teikia
metodinę pagalbą mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams)
mokinio (vaiko) pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo
organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių problemų sprendimo klausimais.

Pretendentų privalumai:
- darbo patirtis mokykloje;
- rekomendacijos.
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
- prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
- asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
- išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
- gyvenimo aprašymą;
- gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.
Atrankos būdas: pokalbis.
Dokumentai priimami mokyklos raštinėje nuo 8.00 iki 16.00 val. (pietų pertrauka 12.00 val. – 13.00 val.)
adresu Ateities g. 13, Druskininkai arba siunčiami elektroniniu paštu saulemok@gmail.com. Reikalavimus
atitinkančius kandidatus informuosime ir pakviesime pokalbiui telefonu.
Informacija teikiama: tel. (8 313) 59209

