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

7.45–15.00; 17.00–18.15 val.
7.45–16.15 val.
8.00–16.30 val.
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.
16.30–16.49 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 penktadienį nuo 15.00–16.15 val.

vyksta koordinaciniai administracijos pasitarimai
bendravimas su gimnazijos rėmėjais ir socialiniais
partneriais
budintis vadovas gimnazijoje

Kiekvieną ketvirtadienį
2018 m. sausio mėnesį:
Diena, laikas
2 d. 13.00 val.
3 d. 10.00 val.
3 d. 15.00 val.
8 d. 8.00 val.
8 d. 10.00–14.00 val.
9 d. 10.35–11.05 val.
10 d. 12.00–15.00 val.

Veikla, vieta
Strateginio planavimo komandos pasitarimas dėl
gimnazijos 2018–2020 m. strateginio plano uždavinių,
priemonių numatymo
Konferencija, skirta užsienio stažuočių į Kiprą ir Airiją
refleksijai, Panevėžio r. švietimo centras
Pasitarimas dėl projekto „Panevėžio rajono bendrojo
ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ veiklų
įgyvendinimo, Panevėžio rajono savivaldybė
Profilaktinis sveikatos tikrinimas, Panevėžio rajono
poliklinika
Darbo ginčų komisijos prie LR VDI posėdis,
Panevėžys
Susitikimas su gimnazijos mokinių parlamentu, skirtas
gimnazijos strategijai 2018–2020 m. aptarti, gimnazija
Darbo ginčų komisijos prie LR VDI posėdis,

Panevėžys
Pasitarimas dėl projekto „Panevėžio rajono bendrojo
ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ veiklų
planavimo, gimnazija
Renginiai, skirti Laisvės gynėjų dienai paminėti,
gimnazija
Darbo ginčų komisijos prie LR VDI posėdis,
Panevėžys
OLWEUS programos anketinės apklausos aptarimas,
gimnazija
Projekto „Samsung Mokykla ateičiai“ baigiamasis
renginys, Vilnius
Strateginio planavimo komandos pasitarimas dėl
gimnazijos 2018–2020 m. strateginio plano ir 2018 m.
veiklos plano uždavinių, priemonių numatymo
Projekto „Samsung Mokykla ateičiai“ baigiamojo
pristatymo rengimas, gimnazija
Gimnazijos 2018–2020 m. strateginio plano projekto
rengimas, veiklos uždavinių formulavimas, priemonių
numatymas
2018 m. veiklos plano projekto rengimas
Vadovo 2017 m. veiklos ataskaitos rengimas
Darbuotojų veiklos vertinimas, išvadų rašymas

11 d. 13.00 val.
12 d. 13.00 val.
15 d. 10.00 val.
19 d. 13.00 val.
30 d. 11.00 val.
31 d. 14.30 val.
2–29 d.
2–31 d.
15–31 d.
2–31 d.
2–31 d.


Darbotvarkė gali būti keičiama

_____________________________

