Fizikos mokytojas

Nr.: DV-61-997573195
Darbo vietų sk.: 1

MAŽEIKIŲ RAJONO VIEKŠNIŲ GIMNAZIJA, 190448495, www.vieksniug.lt
Darbo pobūdis: Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:
ugdo mokinius pagal fizikos bendrąją programą ir jai įgyvendinti mokyklos
ugdymo planuose numatytas valandas, pagal kompetenciją ugdo mokinius
pagal privalomų ar pasirenkamų mokomųjų dalykų ar jų modulių,
neformaliojo švietimo programas ir skirtas valandas ir valandas, skirtas
ugdymosi poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti; planuoja
ugdomąją veiklą, ruošiasi pamokoms ir kitoms ugdomosioms veikloms,
vertina mokinių pasiekimus ir informuoja apie mokymosi pažangą mokinių
tėvus (globėjus) ir gimnazijos vadovus, bendradarbiauja su kitais gimnazijos
pedagoginiais darbuotojais, analizuoja ir įsivertina savo pedagoginę
veiklą, tobulina profesines kompetencijas; vadovauja klasei: planuoja,
organizuoja klasės ugdomąją ir kitą edukacinę veiklą, bendradarbiauja
su pagalbos mokiniui specialistais ir kitais gimnazijos pedagoginiais
darbuotojais, sprendžiant mokinių ugdymo(si) sunkumus, tvarko mokinių
ugdomosios veiklos dokumentus, vertina mokinių elgesį, savijautą,
mokymosi pažangą, nustatyta tvarka informuoja mokinio tėvus (globėjus),
gimnazijos vadovus apie ugdymo procese iškilusius sunkumus, prireikus
imasi prevencinių priemonių; planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas
mokyklos bendruomenei: inicijuoja gimnazijos mokinių fizikos pasiekimų
gerinimo programą ir koordinuoja jos įgyvendinimą, dalyvauja vertinant
gimnazijos mokinių pasiekimus, rengia ir vykdo gimnazijos bendruomenei
aktualias kompetencijų tobulinimo programas, pagal kompetenciją teikia
konsultacinę, didaktinę pagalbą mokyklos, savivaldybės, kitų regiono
savivaldybių kolegoms; rengia mokinius konkursams ir olimpiadoms;
dalyvauja mokyklos organizuojamuose susitikimuose, posėdžiuose, pagal
kompetenciją dalyvauja darbo grupėse ar joms vadovauja.
BENDRA INFORMACIJA
Registravimo data:

2021-08-19

Galioja iki:

2021-09-01

Darbo stilius:

Komandinis darbas

REIKALAVIMAI
Išsilavinimas:

Aukštasis koleginis

Profesija:

Fizikos ir astronomijos mokytojas

Patirtis:

nebūtina

Sugebėjimai:

darbo kompiuteriu įgūdžiai

DARBO UŽMOKESTIS
Mažiausias:

1223.00 EUR pareiginės algos pastovioji dalis

Vidutinis:

1223.00 EUR pareiginės algos pastovioji dalis

Didžiausias:

16287.00 EUR pareiginės algos pastovioji dalis

Mokėjimo terminai:

nurodyta suma už pareiginės algos pastovioji dalis,
neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį

DARBO SUTARTIS
Darbo sutarties rūšis:

Neterminuota

Įdarbinama:

nuo 2021-09-01, pradėti dirbti iš karto

Konkurso data:

2021-09-01

Konkursui reikalingi pateikti
dokumentai:

• prašymą leisti dalyvauti atrankoje; • asmens tapatybę
patvirtinančio dokumento kopiją; • išsilavinimą
patvirtinančio dokumento kopiją; • gyvenimo aprašymą;
• kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją; •
pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo
dokumento kopiją; • atrankai pretendentas taip pat gali
pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

Konkurso dokumentus pateikti iki:

2021-09-01

DARBO LAIKAS
Pamainingumas:

Grafikas

Darbo grafikas:

Pilnas darbo laikas

Pradžia – pabaiga:

08:00 - 17:00 val.

Per savaitę:

36 val.

PAPILDOMA INFORMACIJA
Komandiruotės:

nenumatomos

Rizikos sveikatai veiksniai:

Triukšmas, Psichologija (psichologiniai veiksniai)

DARBO VIETOS ADRESAS
Darbo vietos adresas:

Mažeikių rajono sav., Viekšniai, J. Basanavičiaus g. 1

KONTAKTAI
Kontaktinis asmuo:

Rimantas Gricius

Kontakto tipas:

Darbo

Telefonas:

370-443-39030

Mobilus telefonas:

370-682-30481

El. paštas:

direktorius@vieksniug.lt

Pageidavimus pateikti:

El. paštu

Pageidavimo siuntimo adresas:

Lietuva

