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Reikalavimai 

1. Ne žemesnis kaip aukštasis universitetinį išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu. 

2. išmanyti pedagoginio vertinimo metodikas,  

3. gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą,  

4. nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą pradinio ugdymo 

programoms bei specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą, 

5. išmanyti mokinių specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodus, gebėti juos taikyti 

padedant specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant 

jų sutrikusias funkcijas, 

6. gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais, mokyklos 

mokytojais, mokinių tėvais (globėjais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos 

priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais 

7. Gebėti ugdymo procese taikyti informacines technologijas, 

8. Geri bendravimo įgūdžiai su vaikais ir jų tėvais. 

Funkcijos 

1. dalyvauti atliekant pedagoginį mokinių vertinimą, nustatant mokinių žinių, mokėjimų, gūdžių, 

gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programai, 

2. numatyti ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų 

ugdymosi poreikių mokinių poreikius bei galimybes ir jas taiko, 

3. padėti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį, 

4. lavinti sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio 

gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymo ypatumus; 

5. patarti mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir 

mokymo priemones, ugdymo programas, pagal poreikį rengti individualizuotą ugdymo programą; 

teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvams. 

Darbo užmokestis 

Pagal Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 

Įstatymą 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti 

Gyvenimo aprašymas (CV), aukštojo mokslo diplomo (arba kito dokumento apie įgytą 

išsilavinimą) kopija, paso arba asmens tapatybės kortelės kopija, mokytojo kvalifikacijos 

pažymėjimo kopija, pažyma apie pedagoginį darbo stažą, asmens medicininė knygelė, higienos 

įgūdžių pažymėjimas, pirmosios med. pagalbos pažymėjimas, pažyma iš įtariamųjų, kaltinamųjų 

ir nuteistųjų asmenų registro. 

Dokumentų priėmimo vieta 

Taikos pr. 6A, Kaunas 

kaunosim@gmail.com 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai 

(8 37) 331824, 

kaunosim@gmail.com 

Dokumentų priėmimo terminas 

2020-06-30 

 


