DIREKTORIAUS DARBOTVARKĖ
Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos direktoriaus
Vaido Pociaus darbotvarkė:
Direktoriaus darbo laikas:
Pirmadieniais, ketvirtadieniais
Antradieniais, trečiadieniais, penktadieniais

7.30–15.00; 17.00–18.00 val.
7.30–16.00 val.

Pietų pertrauka:

11.30–12.00 val.

Papildomo darbo (neformaliojo švietimo
mokytojas) laikas:
Pirmadieniais, ketvirtadieniais:
Antradieniais
Trečiadieniais
Penktadieniais

15.00–17.00 val.
16.00–16.20 val.
16.00–16.19 val.
16.00–16.15 val.

Priėmimo laikas:

priėmimo laiką derinti tel.: (8 45) 59 32 83;
mobilus telefonas – 8 687 18 564

Kiekvieną penktadienį nuo 9.00–10.00 val.
Kiekvieną ketvirtadienį nuo 17.00–18.00 val.

vyksta koordinaciniai administracijos pasitarimai
vyksta bendruomenės konsultacinė valanda
gimnazijos veiklos tobulinimo klausimais
bendravimas su gimnazijos rėmėjais ir socialiniais
partneriais
Pagalbos teikimas gimnazijos bendruomenės
nariams (pagalbos telefonas)

Kiekvieną penktadienį nuo 15.00–16.00 val.
Kiekvieną ketvirtadienį
2017 m. kovo mėnesį:
Diena, laikas
1 d.
1–10 d.
1–24 d.
7 d. 10.40 val.
8 d. 15.30 val.
10 d. 10.40 val.

Veikla, vieta
Gimnazijos vaiko gerovės komisijos posėdis,
gimnazija
8b kl. pamokų stebėsena (pagal tvarkaraštį)
Darbuotojų pareigybių aprašymų atnaujinimas,
gimnazija
Pasitarimas dėl mokinių išvykos į pažintinę
ekskursiją (Latvija, Švedija), gimnazija
Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Panevėžio
rajono skyriaus pasitarimas dėl siūlymų LRV
programos projektui, Panevėžio rajono savivaldybė
Pasitarimas dėl kabinetų remonto gimnazijoje,
gimnazija

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos
minėjimas, Panevėžio rajono savivaldybė
Budėjimas gimnazijoje pertraukų metu
Lietuvių kalbos ir literatūros įskaita (IV gimn. kl.,
A kursas)
Krekenavos regioninio parko jungtinės tarybos
posėdis, Krekenava
Lietuvių kalbos ir literatūros įskaita (IV gimn. kl.,
A ir B kursai)
Darbo ginčų komisijos prie LR VDI posėdis,
Panevėžys
Panevėžio rajono švietimo įstaigų direktorių viešos
konsultacijos (2017 m. biudžeto aptarimas,
taupymo programos vykdymas, mokinių pasiekimų
gerinimo priemonės), Panevėžio rajono savivaldybė

10 d. 14.00 val.
13–17 d.
14 d. 9.00 val.
14 d. 14.00 val.
15 d. 9.00 val.
20 d. 10.00–13.00 val.

21 d. 10.00 val.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas.
Lietuvių kalba (gimtoji) (žodžiu), IIb gimn. kl.)
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas.
Lietuvių kalba (gimtoji) (žodžiu), IIa gimn. kl.)
Panevėžio rajono savivaldybės tarybos posėdis,
Panevėžio rajono savivaldybė

27 d. 9.00 val.
28 d. 9.00 val.
29 d. 10.00 val.
30 d.

Olimpinio švietimo kongresas, Kaunas

31 d. 9.00 val.

Įvadinis mobilizacinio mokymo seminaras,
Panevėžys



Darbotvarkė gali būti keičiama

_____________________________

