
  Įstaiga: Vilniaus Žėručio pradinė mokykla
  Skelbimo įvadas: Vilniaus Žėručio pradinė mokykla skelbia atranką logopedo (-ės) pareigoms užimti nuo 2022 

m. rugsėjo 1  d. pagal neterminuotą darbo sutartį.
Pareigos: Logopedas (-ė)  
Pareigybės rūšis: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį
Reikalavimai: Išsilavinimas  -  turėti  aukštąjį  išsilavinimą  (specialiosios

pedagogikos  (logopedijos)  studijų  programa) ir  atitikti
kvalifikacinius  reikalavimus,  nustatytus  Lietuvos  Respublikos 
švietimo įstatyme.
Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės
aktais  nustatytų  valstybinės  kalbos  mokėjimo  kategorijų
reikalavimus.
Gebėti  įvertinti  kalbos  raidos  ypatumus,  kalbos  ir  kalbėjimo 
sutrikimus,  mokinių  specialiuosius  poreikius.
Žinoti  ir  išmanyti  darbuotojų  saugos  ir  sveikatos,  priešgaisrinės
saugos, elektrosaugos reikalavimus.
Gerai  mokėti  naudotis  interneto  naršykle,  elektroninio  pašto
programa ar kitais  mokyklos veikoje naudojamais  programiniais
paketais  ir  gebėti  taikyti  informacines  technologijas  savo darbe.
Gebėti  kaupti,  sisteminti,  apibendrinti  informaciją  ir  rengti
išvadas.
Išmanyti ir taikyti ugdymo metodus mokiniams, turintiems kalbos
ir  kalbėjimo sutrikimų,  gebėti  juos  taikyti  šalinant  šių  mokinių
kalbos sutrikimus.
Pagal kompetenciją taikyti savo darbe ugdymą reglamentuojančius
teisės aktus.
Planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir
konfliktus, dirbti komandoje.
Logopedas  dirba  vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos
įstatymais,  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimais,
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais,
kitais  specialųjį  ugdymą  reglamentuojančiais  teisės  aktais,
Mokyklos  nuostatais,  darbo  tvarkos  taisyklėmis  ir  pareiginiais
nuostatais (pareigybių aprašymais).
Komunikacija lietuvių kalba.
Pareigingumas,  darbštumas,  kūrybiškumas,  iniciatyvumas,
profesinis aktyvumas.
Darbo patirtis būtų privalumas.
Būtina pateikti dokumentus:
1) prašymą leisti dalyvauti atrankoje; 
2) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 
3) išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją; 
4) pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją; 
5) gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką; 
6) atrankai  pretendentas  taip  pat  gali  pateikti  buvusių

darboviečių rekomendacijas; 
7) kitus privalumus pagrindžiančius dokumentus.

Siūlome: 1) Logopedo darbą;
2) Galimybę pamokų metu naudoti IKT;
3) Galimybę tobulinti asmenines kompetencijas;
4) Darbo užmokestį priklausantį  nuo pedagoginio darbo stažo,

kvalifikacinės kategorijos, etato dydžio.
Skelbimas paskelbtas: 2022-06-23
Skelbimas galioja iki: 2022-07-29



Kontaktinis asmuo: Direktorė Birutė Liekienė, tel. 2445413
El. paštas: rastine  @zerucio.vilnius.lm.lt   
Tinklapio adresas: www.zerucio.vilnius.lm.lt 
Adresas: Vilniaus Žėručio pradinė mokykla, 

Žėručio g. 15, Vilnius LT 04104 
Papildoma informacija: Kandidatai, ketinantys dalyvauti atrankoje, skelbime nurodytus 

dokumentus pateikia el. paštu rastine  @zerucio.vilnius.lm.lt  , iki 
2022-07-29 15.00 val.
Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus 
informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.
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