ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ
ПОСАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ комунальної установи «
Інклюзивно-ресурсний центр» Яремчанської міської ради ІваноФранківської області
На виконання рішення міської ради від 20.12.2018 року № 41026/2018 «Про затвердження у новій редакції Статуту, Положення про
проведення конкурсу на посади педагогічних працівників та Положення про
проведення конкурсу на посаду директора комунальної установи
«Інклюзивно-ресурсний центр» Яремчанської міської ради ІваноФранківської області», з метою забезпечення права дітей з особливими
освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та
загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психологопедагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних,
корекційно-розвиткових
послуг
та
забезпечення
їх
системного
кваліфікованого супроводу з 02 січня 2019 року оголошується конкурс на
заміщення вакантних посад педагогічних працівників комунальної
установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Яремчанської міської ради
Івано-Франківської області» (вул.Свободи, 89, м.Яремче), зокрема:
учитель-логопед – 1 ставка,
учитель-дефектолог – 1 ставка,
практичний психолог – 1 ставка.
Кваліфікаційні вимоги до претендентів: вища педагогічна освіта за
спеціальністю “Спеціальна освіта”, “Корекційна освіта”, “Дефектологія”,
“Психологія” за спеціалізацією логопеда, сурдопедагога, олігофренопедагога,
тифлопедагога, а також практичні психологи.
Перелік документів для участі в конкурсі:
копія паспорта громадянина України;
письмова заява про участь у конкурсі, до якої додається резюме у
довільній формі;
копія трудової книжки;
копія (копії) документа (документів) про освіту із додатками,
присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
письмова згода на збір та обробку персональних даних.
Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до
заяви про участь у конкурсі інші документи, непередбачені в оголошенні
про проведення конкурсу.
Претендент, що подає документи, відповідає за достовірність поданої
інформації.
Спосіб подання документів: особисто або поштою на адресу вул. Свободи,
281, м. Яремче, 78500
Терміни подання документів: 02.01-31.01.2019р.
Етапи проведення конкурсного відбору:
01.02.2019р.- розгляд документів комісією;

04.02.2019р.- проведення іспиту;
05.02.2019р.- проведення співбесіди;
07.02.2019р.- оголошення результатів конкурсного відбору.
Перелік питань для співбесіди розміщено на сайті Яремчанської міської
ради www.yaremche.org у розділі «Новини»
Додаткова інформація за телефоном 2-24-17, osvitayar@gmail.com

