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

7.45–15.00; 17.00–18.15 val.
7.45–16.15 val.

Pietų pertrauka:

11.45–12.15 val.

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

15.00–17.00 val.
16.15–16.35 val.
16.15–16.34 val.
16.15–16.30 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 17.15–18.15 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 15.00–16.15 val.
Kiekvieną ketvirtadienį
2017 m. gegužės mėnesį:
Diena, laikas
1 d. 14.00 val.
2 d. 9.00 val.
3 d. 10.00 val.
4 d. 10.00 val.
4 d. 13.00 val.
5 d.

Veikla, vieta
Kauno „Žalgirio“ gatvės krepšinio 3 prieš 3 turnyras
(atstovavimas Panevėžio rajonui), Kaunas
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas
(rašymas antra dalis, 2 kl.), gimnazija
Kvalifikacijos tobulinimo renginys „Švietimo
sistemos kaitos iššūkiai vadovui“, Panevėžio kolegija
Panevėžio rajono savivaldybės tarybos posėdis,
Panevėžys
Susitikimas žalingų įpročių prevencijos tema su
Elektrėnų reabilitacijos centro gyventojais, gimnazija
Projekto „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“
pristatymas, Vilnius, CPVA

26 d. 9.00 val.

Klasių vadovų pasitarimas „Dėl lankomumo ir
pažangumo gerinimo“, biologijos kab.
Gimnazijos VGK posėdis, gimnazija
Valstybinių brandos egzaminų vykdymo grupių narių
(vyresniųjų vykdytojų, administratorių ir vykdytojų)
pasitarimas, Panevėžys
Projektas „Miško diena“, Krekenavos girininkija
Budėjimas gimnazijoje pertraukų metu
Papildoma poilsio diena pagal LR darbo kodekso
214 str.
„Paskutinis skambutis“, Krekenava
II-tų gimn. kl. mokinių PUPP (lietuvių kalba, raštu),
gimnazija

27–28 d.
29 d. 13.00 val.
30 d. 9.00 val.

XXIV festivalis „Sportas visiems“, Palanga
Mokytojų tarybos posėdis, gimnazija
Mokslo metų uždarymas (1–5 kl. mokiniams)

8 d. 13.50 val.
10 d.
10 d. 14.00 val.
11 d. 8.30 val.
15–19 d.
16 d.
25 d.



Darbotvarkė gali būti keičiama

_____________________________

