Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde
Liepājas Liedaga vidusskola
Reģistrācijas numurs: 3013903300
aicina darbā
asistentu sākumskolas skolēnam ar īpašām vajadzībām – mācīšanās un
uzvedības traucējumiem
Darba vieta: Liedaga iela 5, Liepājā
Darba laiks: līdz 40 stundām nedēļā
Darba līgums uz noteiktu laiku (līdz 31.05.2022.)
Atalgojums: valsts nodrošināto atlīdzību par vienu asistenta pakalpojuma stundu 4,50
eiro apmērā, ieskaitot visus nodokļus, kas saistīti ar asistenta pakalpojuma sniegšanu.
Prasības pretendentiem:
•

•

palīdzēt personai piedalīties izglītības programmas apgūšanā: piedalīties mācību
stundās un skolas pasākumos, ka arī būt kopā starpbrīžos un brīvā laika
aktivitātēs. Pēc nepieciešamības pavadīt skolēnu līdz atbalsta personālam
(medmāsa, skolas psihologs u.c.),
veicināt skolēna drošību un iekļaušanos sabiedrībā.

Amata pienākumi:
•

•
•
•
•
•
•

asistenta pakalpojumu izglītības iestādē ir tiesīga sniegt fiziska persona, kurai ir
darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar bērnu ar īpašām vajadzībām vai arī
atbilstoša izglītība, vai darba pieredze pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas,
veselības vai sociālā darba jomā (MK noteikumi Nr. 695);
psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
prasme savlaicīgi reaģēt uz skolēna emocionālo stāvokli un sniegt atbalstu
trauksmju mazināšanā;
prasme motivēt skolēnu mācību darbam un individuālajiem sasniegumiem;
augsta atbildības sajūta,
prasme plānot un organizēt savu darbu,
derīgs Covid-19 sertifikāts.

Iesniedzamie dokumenti:
•

dzīves un darba apraksts (CV).

Pieteikšanās termiņš un dokumentu iesniegšanas kārtība:
Amata pretendenti dokumentus var iesniegt Liepājas Liedaga vidusskolā, Liedaga ielā 5,
Liepājā, līdz 2021. gada 25. novembrim:
•
•
•

nosūtot pa pastu: adrese: Liedaga ielā 5, Liepāja;
nosūtot uz e-pasta adresi anastasija.jericjana@liepa.edu.lv
personīgi, skolas kancelejā, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00

Informācija par personas datu apstrādi:
Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas
Liedaga vidusskola (Liepājas pilsētas pašvaldība), Liedaga iela 5, Liepāja, LV-3416,
tālrunis 63431772, elektroniskā pasta adrese: liedagavsk@liepaja.edu.lv.
Jūsu personas datu apstrādes mērķis – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai
un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.
Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Liedaga vidusskolas
tīmekļa vietnes www.liedaga.liepaja.edu.lv sadaļas “Par skolu” apakšsadaļā
“Dokumentācija” vai klātienē Liepājā, Liedaga ielā 5.

