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Telšių lopšelis-darželis „Žemaitukas“ skelbia atranką ikimokyklinės įstaigos
darbuotojo – logopedo pareigoms užimti.
Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.
Informacija pretendentams:
Įstaigos pavadinimas: Telšių lopšelis-darželis „Žemaitukas“.
Pareigybės pavadinimas: logopedas, 05 etato.
Darbo krūvis – 13 valandų per savaitę.
Darbo sutartis – neterminuota. Darbo pradžia – 2018-09-01.
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 Privalo turėti aukštąjį išsilavinimą, būti baigęs specialiosios pedagogikos - logopedijos
ugdymo studijų programą ir turėti logopedo profesinę kvalifikaciją.
 Privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo
kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr.
1688, reikalavimus.
 Privalo būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimuose mokytojų kompiuterinio
raštingumo programoms, patvirtintoms Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m.
kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-555 „Dėl reikalavimų mokytojų kompiuterinio raštingumo
programoms patvirtinimo“.
Logopedo funkcijos:
 Geba bendrauti ir bendradarbiauti su vaikais, turinčiais kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.
Numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir
metodus, atitinkančius specialiuosius ugdytinių poreikius bei galimybes ir juos taiko. Rengia savo
veiklos ataskaitą.
 Įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus,
specialiuosius ugdymosi poreikius ir siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą ugdytiniams,
turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.
 Konsultuoja ir bendradarbiauja su pedagogais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais
(globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, lopšelį-darželį
aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais.


Sudaro individualią, pogrupinę ir grupinę specialiųjų poreikių ugdytinių kalbos ugdymo

programą, ją taiko. Šalina specialiųjų poreikių ugdytinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimus.
 Yra VGK narė, vykdo komisijos veiklos funkcijas, dalyvauja krizių valdyme, konsultuoja
pedagogus dėl lytiškumo, smurto, saugių gyvenimo įgūdžių programų rekomendacijų integravimo į
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ugdymo procesą. Šviečia lopšelio-darželio bendruomenę aktualiais kalbos raidos, sutrikimų
prevencijos klausimais.
 Dalyvauja bendrose įstaigos veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, įstaigos Ikimokyklinio
ugdymo programos rengime, veiklos įsivertinimo vykdyme ir kt.
 Laikosi įstaigos darbo tvarkos taisyklių, saugos ir sveikatos instrukcijų.
Darbo užmokestis: pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo
apmokėjimo įstatymą (2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198) ir Darbuotojų dirbančių pagal darbo
sutartis, darbo apmokėjimo Telšių lopšelyje-darželyje „Žemaitukas“ tvarkos aprašą, patvirtintą
direktoriaus 2017 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-68A.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas, logopedo profesinę kvalifikaciją patvirtinančio
dokumento kopiją.
4. Gyvenimo aprašymą (CV).
5. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių ar esamų darboviečių rekomendacijas, kitų
dokumentų, patvirtinančių pretendento kompetencijas.
Pretendentai

dokumentus

pateikia:

asmeniškai

lopšelio-darželio

,,Žemaitukas“

sekretoriui nuo 9.00 val. iki 16.00 val. adresu – Kauno g. 4, LT-87139 Telšiai arba siunčia
registruotu laišku ar elektroniniu paštu – ld.zemaitukas@gmail.com. Informacija teikiama telefonu
– 8 444 32775.
Dokumentų priėmimo pradžia – 2018 m. rugpjūčio 1 d., pabaiga – 2018 m. rugpjūčio 14 d.
16.00 val. (14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo, įskaitant atrankos paskelbimo dieną).
Pretendentų pateikti dokumentai registruojami. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus,
bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Kiekvienam pretendentui bus pranešta atrankos data,
individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta.
Lopšelio-darželio „Žemaitukas“ direktorė Aleksandra Dapkienė, tel. 8 444 32775.

