PLUNGĖS RAJONO ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS MOTIEJAUS VALANČIAUS GIMNAZIJA,
PLUNGĖS RAJONO KULIŲ GIMNAZIJA,
PLUNGĖS AKADEMIKO ADOLFO JUCIO PROGIMNAZIJA
skelbia laisvą darbo vietą fizikos mokytojo pareigoms užimti
Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Pareigybės lygis A2 (ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas).
Bendras darbo krūvis: ne mažiau nei 1,2 etato.
Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijoje - 0,3 pareigybės krūvio.
Plungės rajono Kulių gimnazijoje – 0,52 pareigybės krūvio.
Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijoje – 0,3 pareigybės krūvio.
Darbo užmokestis – pastoviosios dalies koeficientas priklausys nuo pedagoginio darbo patirties ir
turimos kvalifikacinės kategorijos. Pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos - nuo
7,44 iki 10,45.
Specialistui, sutikusiam dirbti fizikos mokytoju visose nurodytose Plungės rajono ugdymo
įstaigose nurodytu krūviu, bus suteikiamos žemiau nurodytos paskatos:
1. Papildoma 5 proc. parama įsigyjant pirmąjį būstą Plungės rajone pasinaudodamos finansine
paskata pagal Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms
šeimoms įstatymą / gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensacija / savivaldybės būsto
suteikimas.
2. Kelionės į darbo vietą išlaidų kompensavimas.
3. Metinė piniginė išmoka.
4. Metinį piniginį krepšelį turizmo, sveikatingumo, grožio, sporto, kultūros paslaugoms Plungės
rajone.
Specialieji reikalavimai:
1. Įgyta aukštojo, aukštesniojo iki 2009 metų arba specialiojo vidurinio, įgyto iki 1995 metų,
(gamtamokslinio, matematikos ugdymo) fizikos kvalifikacija (privalumas - pedagogo kvalifikacija).
2. Gebėti organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą, vertinti ir fiksuoti mokinių daromą
individualią pažangą, rengti ugdymo planus ir programas.
3. Bendrauti su įvairių poreikių ir gebėjimų turinčiais mokiniais, jų tėvais, bendradarbiauti
su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais.
4. Turėti darbo su informacinėmis technologijomis ir skaitmeninėmis priemonėmis įgūdžius.
5. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir
konfliktus, dirbti komandoje.
Pretendentas privalo pateikti:
 prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 asmens tapatybę, išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 gyvenimo aprašymą.
Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.
Pretendentai, atitiksiantys atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą
pretendentų atrankoje bus informuojami asmeniškai.
Pretendentas gali pateikti dokumentus darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.00 val. vienoje iš nurodytų
ugdymo įstaigų raštinėje arba el. paštu: a.juciopm@gmail.com .
Dokumentai priimami nuo gegužės 23d. iki birželio 10d.
Įdarbinimas nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.
Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia:
Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos direktorė Rasa Pakalniškienė, tel. nr. 8 618 66361.
Plungės rajono Kulių direktorė Asta Plataunienė, tel. nr.8 677 54938.
Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijos direktorė Inga Litvinienė, tel. nr. 8 617 88203.

