ŠIAULIŲ „SAULĖTEKIO“ GIMNAZIJOS INFORMACIJA DĖL PSICHOLOGO
PRIĖMIMO Į LAISVĄ DARBO VIETĄ ATRANKOS
Įstaigos pavadinimas
Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija, 290532510
Pareigybės pavadinimas
Psichologas
Darbo krūvis
1 etatas
Darbo sutarties rūšis
Neterminuota darbo sutartis
Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:
- turėti psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro kvalifikacinius laipsnius arba
psichologo kvalifikaciją (specialybę), įgytą baigus studijas pagal vienos pakopos aukštojo mokslo
programas;
- gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymo(si)
poreikių turintiems mokiniams;
- gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su psichologinių problemų turinčiais mokiniais, jų tėvais
(globėjais, rūpintojais), mokytojais, socialiniu pedagogu, kitais specialistais, pedagoginių
psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais bei dirbti su jais
komandoje, sprendžiant gimnazisto problemas;
- gebėti inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant gimnazijai aktualias psichologinių problemų
prevencijos priemones;
- išmanyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius
mokinių ugdymą ir mokytojo darbą;
- būti pareigingam, darbščiam, iniciatyviam, nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta
Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme;
- turėti skaitmeninio raštingumo kompetencijas pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro patvirtintą Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio
raštingumo programoms aprašą;
- gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba.
Privalumas
Psichologo darbo mokykloje patirtis.
Darbo užmokestis
Nustatomas pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo
apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą ir priklauso nuo pedagoginio darbo stažo
(metais) bei turimos kvalifikacinės kategorijos.
Minimalus darbo užmokestis pretendentui, įgijusiam ketvirtos kategorijos psichologo
kvalifikacinę kategoriją ir neturinčiam darbo patirties (arba ją turinčiam iki 2 metų) neatskaičius
mokesčių – 1518,59 Eur. Darbo užmokestis didėja priklausomai nuo pretendento didesnio nei 2
metai pedagoginio darbo stažo ir įgytos aukštesnės nei ketvirtos kategorijos psichologo
kvalifikacinės kategorijos.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
 prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
 asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 išsilavinimą, psichologo kvalifikaciją patvirtinančio (-ių) dokumento (-ų) kopija (-os);
 kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopija;
 gyvenimo aprašymas;
 rekomendacija (-os) iš buvusių darboviečių (jei pretendentas turi).
Data, iki kurios pateikiami dokumentai
2022 m. liepos 8 d.
Dokumentai priimami adresu

Lieporių g. 2, LT-78244, Šiauliai
Pretendentai gali pateikti dokumentus asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu
paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Pretendentų atrankos būdas
Pokalbis.
Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus pakviesti į pokalbį, nurodant atrankos datą, vietą ir
laiką.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai
Informaciją teikia gimnazijos administracija.
Tel.: +370 695 07264, (8 41) 55 27 48, el. paštas: sauletekis@splius.lt, sauletekis@sauletekis.lt,
www.sauletekis.lt.
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