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. vasario mėnesį:
Diena, laikas
1 d. 7.00 val.
6 d. 9.00 val.
7 d. 13.00 val.
9 d. 16.00 val.
12–15 d.
19 d. 9.00 val.
19 d. 11.00 val.

Veikla, vieta
Panevėžio rajono švietimo įstaigų vadovų išvyka į
konferenciją „Didžioji idėjų ir pokyčių konferencija“,
Vilnius
Abiturientų dailės mokyklinio brandos egzamino
eskizų aptarimas, gimnazija
Mokytojų tarybos posėdis, skirtas 2017–2018 m. m.
I pusmečio rezultatams aptarti, gimnazija
„Šimtadienis“, gimnazija
Renginiai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-čiui
paminėti, gimnazija
OLWEUS programos koordinacinis pasitarimas,
gimnazija
Strateginio planavimo komandos pasitarimas dėl
gimnazijos 2018–2020 m. strateginio plano ir 2018 m.
veiklos plano projektų užbaigimo

Darbo ginčų komisijos prie LR VDI posėdis,
Panevėžys
Mokytojų tarybos posėdis, skirtas aptarti strateginio
planavimo dokumentų projektus, gimnazija
Gimnazijos tarybos posėdis, skirtas aptarti strateginio
planavimo dokumentų projektus, gimnazija
Papildoma poilsio diena pagal LR DK 138 str.
Projekto „Panevėžio rajono bendrojo ugdymo
mokyklų veiklos tobulinimas“ seminaras „Patyriminio
mokymosi samprata“, Panevėžys
Pamokų stebėsena (8 kl. pasiruošimas NMPP)
Projekto „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas
Panevėžio rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas
(techninių specifikacijų rengimas)
Projekto „Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklų
veiklos tobulinimas“ veiklų įgyvendinimas, gimnazija
Gimnazijos 2018–2020 m. strateginio plano projekto
užbaigimas
2018 m. veiklos plano projekto rengimas
Vadovo 2017 m. veiklos ataskaitos rengimas

21 d. 10.00–15.00 val.
22 d. 10.00 val.
22 d. 17.30 val.
23 d.
27 d.
28 d.
1–28 d.
1–28 d.
1–20 d.
1–20 d.
1–28 d.


Darbotvarkė gali būti keičiama

_____________________________

