Logopedas

Nr.: DV-29-997390984
Darbo vietų sk.: 1

Šiaulių Rėkyvos progimnazija, 190530316
Darbo pobūdis: Logopedo pareigas einantis darbuotojas turi atitikti
šiuos specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus ir kompetencijas: 1. turėti
aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir logopedo profesinę kvalifikaciją;
2. gebėti įvertinti vaikų kalbos raidos ypatumus, kalbėjimo ir kalbos
sutrikimus, kitus specialiuosius poreikius; 3. išmanyti ugdytinių, turinčių
kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo
metodus ir gebėti juos taikyti šalinant sutrikimus; 4. gebėti bendrauti
ir bendradarbiauti su vaikais, turinčiais kalbos ir kalbėjimo sutrikimų,
bendradarbiauti su auklėtojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais
ugdymo procese, ugdytinių tėvais (globėjais), kitais įstaigos darbuotojais,
pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų
įstaigų darbuotojais; 5. 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; 6. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis,
gebėti dirbti „Microsoft Office“ programinio paketo programomis; 7.
dirti vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Jungtinių
Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos higienos norma HN 75, Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintais teisės aktais,
programomis, rekomendacijomis ir kitais dokumentais reglamentuojančiais
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą bei pareigybės
aprašymu.
BENDRA INFORMACIJA
Registravimo data:

2022-06-29

Galioja iki:

2022-07-18

REIKALAVIMAI
Išsilavinimas:

Aukštasis

Profesija:

Logopedas

Sugebėjimai:

raštvedybos žinios, darbų saugos instrukcijų
žinojimas, darbo kompiuteriu įgūdžiai

DARBO UŽMOKESTIS
Mažiausias:

1346.00 EUR pareiginės algos pastovioji dalis

Vidutinis:

1618.00 EUR pareiginės algos pastovioji dalis

Didžiausias:

1891.00 EUR pareiginės algos pastovioji dalis

Mokėjimo terminai:

nurodyta suma už pareiginės algos pastovioji dalis,
neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį

Kitos apmokėjimo sąlygos:

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas
nustatomas pagal kvalifikacinę kategoriją ir pedagoginio
darbo stažą.

DARBO SUTARTIS
Darbo sutarties rūšis:

Neterminuota

Įdarbinama:

nuo 2022-09-05

DARBO LAIKAS
Pamainingumas:

Viena pamaina

Darbo grafikas:

Pilnas darbo laikas

Per savaitę:

34 val.

PAPILDOMA INFORMACIJA
Komandiruotės:

nenumatomos

DARBO VIETOS ADRESAS
Darbo vietos adresas:

Šiaulių miesto sav., Šiauliai, Poilsio g. 1

KONTAKTAI
Kontaktinis asmuo:

Nerijus Kundrotas

Telefonas:

370-41-519039

Mobilus telefonas:

370-603-02533

El. paštas:

rekyvam@splius.lt

Pageidavimo siuntimo adresas:

Šiaulių miesto sav., Šiauliai, Poilsio g. 1

Komentaras:

Pretendentas privalo pateikti dokumentus: prašymą
leisti dalyvauti atrankoje, išsilavinimą patvirtinančio
dokumento kopiją,gyvenimo aprašymą, kvalifikaciją
patvirtinančio dokumento kopiją.Dokumentų originalai
pateikiami atrankos dieną.

