Atranka specialiojo pedagogo pareigoms užimti
Skelbiama atranka
Alytaus Jotvingių gimnazijos
(Biudžetinė įstaiga, Topolių g. 20, LT-63319 Alytus, tel. (8 315) 75215,
el. p. gimnazija@jotvingiugimnazija.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191056586)

specialiojo pedagogo pareigoms užimti
1. Darbo pobūdis:
1.1. Darbo krūvis – 0,25-1 etato. Sudaroma terminuota darbo sutartis;
1.2. Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi
poreikių;
1.3. Bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais,
rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios
pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų
pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir
juos taiko;
1.4. Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo
kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų
poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
1.5. Konsultuoja mokytojus kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją
medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas, pritaikyti ir individualizuoti bendrąsias
programas.
1.6. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams,
rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja
specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.
1.7. Dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
1.8. Šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, specialiosios
pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą
požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.
2. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą specialiojo pedagogo išsilavinimą;
2.3. 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
„Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;
2.4. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
2.5. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga
profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo
darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti psichologo pareigybės
aprašyme nustatytas funkcijas, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.
3. Pretendentas privalo pateikti:
3.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
3.2. asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir
šių dokumentų kopijas;
3.3. gyvenimo aprašymą.
4. Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pretendentai, kurie atitiks atrankos skelbime
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką bus
informuoti asmeniškai.

5. Dokumentai priimami nuo 2022 m. gegužės 3 d. Pretendentas gali pateikti dokumentus
elektroniniu paštu gimnazija@jotvingiugimnazija.lt arba siųsti registruotu laišku.
Dokumentai priimami iki 2022 m. gegužės 17 d. 17.00 val.
Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia Alytaus Jotvingių gimnazijos direktorius
Donatas Vasiliauskas tel. (8 315) 75 215.
Informacija apie atranką paskelbta 2022-05-03.
_______________________

Priedas 1

_______________________________________________________________
(vardas, pavardė)

_______________________________________________________________
(adresas, telefonas)

Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriui

PRAŠYMAS
DĖL LEIDIMO DALYVAUTI ATRANKOJE
SPECIALIOJO PEDAGOGO PAREIGOMS UŽIMTI
2022 m. ______________
Alytus

Prašau leisti dalyvauti atrankoje Alytaus Jotvingių gimnazijos specialiojo pedagogo
pareigoms (0,25-1,0 et.) užimti.
PRIDEDAMA:
1.
2.
3.

________________

________________________

(parašas)

(vardas, pavardė)

