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. balandžio mėn.:
Diena, laikas
3, 17, 19, 23, 29 d. 8.30–10.00 val.
3 d. 13.00 val.
4–5 d.
9 d. 11.00 val.
9 d. 14.00 val.
12 d. 9.00 val.
17 d. 14.00 val.
19 d. 11.00 val.
25 d. 13.00 val.
26 d. 10.00 val.

Veikla, vieta
Anglų kalbos mokymai švietimo įstaigų vadovams
(B1), Panevėžio r. švietimo centras
Vaiko gerovės komisijos posėdis, gimnazija
Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos skyrių
pirmininkų susirinkimas, Druskininkai
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (lietuvių
kalba ir literatūra, viešas kalbėjimas), gimnazija
Vaiko gerovės komisijos posėdis, gimnazija
Seminaras „Vadovų vadybinių kompetencijų ugdymas“
II ciklas, Panevėžio r. švietimo centras
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vieša
konsultacija „Etatinio modelio tobulinimas“, Panevėžio
Juozo Miltinio gimnazija
Projektas „Miško diena“, Krekenavos girininkija
Krepšinio turnyras „Basketnews.lt 2019 Lietuva“,
Kaišiadorys
Praktinė konferencija „Kūrybinės dirbtuvės – 2019.
Mokykla – visuomenės veidrodis“, Smilgių gimnazija

8 kl. mokinių tarptautinis matematikos ir gamtos
mokslų gebėjimų (TIMSS) tyrimas, gimnazija
Įstaigos 2018 m. veiklos ataskaitos rengimas
Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimo testai
2, 4, 6 kl. mokiniams, gimnazija
Projekto „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas
Panevėžio rajono savivaldybėje“ užbaigimas
(duomenų teikimas agentūrai, savivaldybei)
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vizitas
gimnazijoje, 2018 m. veiklos tikrinimas, gimnazija
Ugdymo proceso stebėsena gimnazijoje „Ugdymo
turinio diferencijavimas, skirtingos užduotys
pamokoje“

29 d. 8.30 val.
1–19 d.
15–30 d. 9.00 val.
1–30 d.
1–30 d.
1–30 d.


Darbotvarkė gali būti keičiama

_____________________________

