DIREKTORIAUS DARBOTVARKĖ
Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos direktoriaus
Vaido Pociaus darbotvarkė:
Direktoriaus darbo laikas:
Pirmadieniais, trečiadieniais
Antradieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais
Pietų pertrauka:
Papildomo darbo (neformaliojo švietimo
mokytojas) laikas:
Pirmadieniais, trečiadieniais:
Antradieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais
Priėmimo laikas:
Kiekvieną pirmadienį nuo 13.00–14.00 val.
Kiekvieną penktadienį nuo 15.30–16.30 val.
Kiekvieną ketvirtadienį

7.45–15.00; 17.00–18.15 val.
8.00–16.30 val.
11.45–12.15 val.

15.00–17.00 val.
16.30 – 16.54 val.
priėmimo laiką derinti tel.: (8 45) 59 32 83;
mobilus telefonas – 8 687 18 564
vyksta koordinaciniai administracijos pasitarimai
bendravimas su gimnazijos rėmėjais ir socialiniais
partneriais
budintis vadovas gimnazijoje

2019 m. kovo mėn.:
Diena, laikas
1, 8, 15, 22, 29 d. 8.30–10.00 val.
5 d. 14.00 val.
7 d. 14.35 val.
8 d. 11.00 val.
8 d. 13.00 val.
13 d. 17.30 val.
14 d. 9.00 val.
20 d. 12.00 val.
21 d. 9.00 val.
21 d. 14.00 val.
22 d. 10.35 val.
25 d. 9.00 val.

Veikla, vieta
Anglų kalbos mokymai (B1), Panevėžio r. švietimo
centras
Technologijų egzamino I dalis (produkto vertinimas),
gimnazija
Klasių vadovų pasitarimas, gimnazija
Nacionalinis diktantas, gimnazija
Kovo 11-osios minėjimas, gimnazija
Gimnazijos tarybos posėdis, gimnazija
Panevėžio rajono gimnazijų krepšinio 5 prieš 5 zoninės
varžybos, gimnazija
Gimnazijos dešimtokų šimtadieniukas, gimnazija
Panevėžio rajono gimnazijų krepšinio 5 prieš 5
finalinės varžybos, Velžio gimnazija
Technologijų egzamino II dalis (baigiamojo darbo
pristatymas), gimnazija
Gimnazijos vardo suteikimo 12 m. sukakties minėjimo
renginiai, gimnazija
4 kl. mokinių tarptautinis matematikos ir gamtos

mokslų gebėjimų (TIMSS) tyrimas, gimnazija
Seminaras „Vadovų vadybinių kompetencijų
ugdymas“ I dalis, Panevėžio r. Švietimo centras
8 kl. mokinių tarptautinis matematikos ir gamtos
mokslų gebėjimų (TIMSS) tyrimas, gimnazija
Lietuvių kalbos ir literatūros įskaita (IV kl. mokiniai),
gimnazija
Projekto „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas
Panevėžio rajono savivaldybėje“ koordinavimas
(duomenų teikimas, viešinimas)
Įstaigos 2018 m. veiklos ataskaitos rengimas
Ugdymo proceso stebėsena gimnazijoje „5 kl. mokinių
adaptacija dalykinėje sistemoje“

26 d. 10.00 val.
29 d. 8.30 val.
29 d. 9.00 val.
1–28 d.
1–29 d.
1–29 d.


Darbotvarkė gali būti keičiama

_____________________________

