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. vasario mėn.:
Diena, laikas
1 d. 10.35 val.
2 d. 10.00 val.
5 d. 10.00 val.
12 d. 13.00 val.
15 d. 8.30–10.00 val.
15 d. 13.30 val.
16 d. 10.00 val.
18 d. 9.00 val.
18 d. 14.00 val.
19 d. 10.00 val.
20 d. 10.00 val.

Veikla, vieta
Mokytojų apskritojo stalo diskusija
Lietuvos mokyklų žaidynių krepšinio 3prieš 3 finalinės
varžybos, Druskininkai
Darbo ginčų komisijos posėdis, Panevėžys
Šalies projektas „Be pykčio!“, gimnazija
Anglų kalbos mokymai, Panevėžio r. švietimo centras
Abiturientų šimtadienis, gimnazija
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas,
gimnazija, bazilika, kultūros centras
IKT mokymai „Interaktyvios ugdymo aplinkos
kūrimas, praktinių įgūdžių įgijimas dirbant su
ActivInspire programa“, gimnazija
Panevėžio rajono mokyklų vadovų pasitarimas,
Panevėžio rajono savivaldybė
Mokytojų tarybos posėdis, gimnazija
Mokymai darbo teisės, personalo administravimo
klausimais, Valstybinė darbo inspekcija

Anglų kalbos mokymai, Panevėžio r. švietimo centras
Metinis pokalbis su Meru, Panevėžio rajono
savivaldybė
Darbo ginčų komisijos posėdis, Panevėžys
Gimnazijos vaiko gerovės komisijos posėdis, gimnazija
Gimnazijos tarybos posėdis, gimnazija
Tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas, gimnazija
Projekto „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas
Panevėžio rajono savivaldybėje“ koordinavimas
(duomenų teikimas, viešinimas)
2019 m. veiklos plano projekto rengimas
Įstaigos 2018 m. veiklos ataskaitos rengimas
Ugdymo proceso stebėsena gimnazijoje „5 kl. mokinių
adaptacija dalykinėje sistemoje“

22 d. 8.30–10.00 val.
22 d. 13.00 val.
27 d. 9.30 val.
27 d. 13.00 val.
28 d. 17.30 val.
28 d. 18.00 val.
1–28 d.
1–28 d.
1–28 d.
4–28 d.


Darbotvarkė gali būti keičiama

_____________________________

