
ATRANKA SPECIALIOJO PEDAGOGO PAREIGYBEI UŽIMTI 

 

             Tauragės lopšeliui-darželiui ,,Žvaigždutė“ (toliau – Mokykla), Moksleivių alėja 7, Tauragėje, 

reikalingas specialialusis pedagogas. Darbas nuolatinis, 0,5 etato (14,30 val.). Atlyginimas (bruto): 518,32-

658,24 Eur. 

                      Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: 

1. Turėti aukštąjį išsilavinimą pagal specialiosios pedagogikos studijų programas arba edukologijos, 

pedagogikos studijų krypties programas ir logopedo profesinę kvalifikaciją.  

2. Išmanyti pedagoginio vertinimo metodikas, gebėti atlikti pedagoginį ugdytinių vertinimą bei 

specialiuosius ugdymosi poreikius.  

3. Gebėti bendrauti su specialiųjų ugdymosi poreikių ir kalbos sutrikimų turinčiais ugdytiniais. 

Bendradarbiauti su mokytojais, ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių 

tarnybų ir kitų įstaigų darbuotojais.  

4. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.  

5. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, kaupti, sisteminti, apibendrinti 

informaciją ir rengti išvadas. 

           Gyvenimo aprašymą ir kvalifikacinius reikalavimus pagrindžiančius dokumentus gali atsiųsti 

elektroniniu paštu ugdymas.darzelis@gmail.com, registruotu laišku, adresu: Mokleivių alėja 7, LT-72279, 

Taurgė arba įteikti asmeniškai Mokykloje iki 2019 m. gruodžio 27 d. 15.00 val. Skelbimas publikuojamas 

Mokyklos internetiniame puslapyje www.zvaigzdute.info  ir www.atvira.taurgae.lt 

Pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus ir laiku atsiuntę pagrindžiančius dokumentus, 

bus asmeniškai pakviesti  dalyvauti atrankos pokalbyje,  kuris vyks 2019 m. gruodžio 30 d. nuo 13.00 val. 

direktoriaus kabinete, Moksleivių alėja 7, Tauragėje. 

             Pretendentai pakviesti dalyvauti atrankoje, asmeniškai, iki paskirto laiko pokalbiui, pateikia 

Mokyklos sekretoriui tokius dokumentus: 

Prašymą leisti dalyvauti atrankoje. 

Gyvenimo aprašymą, pasirašytą pretendento. 

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir parengtą to dokumento kopiją. 

Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir  parengtą to dokumento kopiją. 



Teistumo (neteistumo) pažymą. 

Sveikatos pasą (medicininę knygelę) ir parengtą sveikatos paso (medicininės knygelės) kopiją. 

Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą pagal Privalomą higienos įgūdžių mokymo programą  ir 

parengtą  pažymėjimo kopiją. 

Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą pagal Privalomą pirmos medicininės pagalbos mokymo 

programą ir parengtą pažymėjimo kopiją. 

Kitus, pretendento nuomone, svarbius dokumentus ir parengtas jų kopijas. 

            Po pokalbių su pretendentais geriausiai įvertintas pretendentas bus pakviestas sudaryti darbo sutartį 

nuo 2020 m. sausio 2 d. Informacija bus pateikta asmeniškai telefonu arba elektroniniu paštu. Pretendentui 

atsisakius sudaryti sutartį, bus kviečiamas antras eilėje ir t. t. 

 Rūpimais klausimais galima pasiteirauti telefonu 8 607 84591 (darbo dienomis) arba elektroniniu 

paštu zigmasmoz@gmail.com. Kiti Mokyklos atstovai informacijos neteikia. 

 

 

 


