
Direktoriaus Virginijaus Skroblo darbotvarkė vasario mėnesį (gali keistis) 

 

Iki 15 d. atostogauja. 

19 d. 10.00 val. dalyvauja Mokytojų tarybos posėdyje. 

21 d. 10.00 val. dalyvauja konferencijoje „Adolfas Ramanauskas-Vanagas ir pokario rezistencija: 

istorinis, politinis ir moralinis palikimas“. 

22 d. 10.00 val. dalyvauja seminare „Mokymosi strategijos – kaip mokyti mokinius mokytis?".  
26 d. 14.30 val. dalyvauja antrųjų gimnazijos klasių mokinių konferencijoje, skirtoje Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui. 

28 d. 14.00 val. dalyvauja Alytaus miesto mokyklų direktorių pasitarime miesto savivaldybėje. 

 

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Danutės Dragūnienės darbotvarkė vasario mėnesį (gali 

keistis) 

8 d. 14.00 val. dalyvauja pasitarime savivaldybėje dėl kovo 6 d. renginio. 

14 d. 11.40 val. dalyvauja Metodinės tarybos posėdyje. 

15 d. 14.00 val. dalyvauja renginys, skirtame Vasario 16-ajai „Šimtmečio  sūkuriuose – negęstanti 

meilė,  neblėstanti viltis“. 

19 d. 10.00 val. dalyvauja Mokytojų tarybos posėdyje. 

21 d. 10.00 val. dalyvauja konferencijoje „Adolfas Ramanauskas-Vanagas ir pokario rezistencija: 

istorinis, politinis ir moralinis palikimas“. 

22 d. 10.00 val. dalyvauja seminare „Mokymosi strategijos – kaip mokyti mokinius mokytis?".  
23 d. 10.00 val. dalyvauja gimnazijos atestacijos komisijos posėdyje. 

26 d. 14.30 val. dalyvauja antrųjų gimnazijos klasių mokinių konferencijoje, skirtoje Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui. 

 

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Jolitos Petkevičienės darbotvarkė vasario mėnesį (gali 

keistis) 

  

2 d. 9.00 val. dalyvauja projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos konsultacijoje. 

5 d. 11.40 val. dalyvauja Direkcinės tarybos posėdyje. 

7 d. 15.00 val. dalyvauja susirinkime dėl strateginio veiklos plano rengimo. 

12 d. 11.40 val. dalyvauja įsivertinimo grupės susirinkime.  

14 d. 11.40 val. dalyvauja Metodinės tarybos posėdyje. 

15 d. 14.00 val. dalyvauja renginys, skirtame Vasario 16-ajai „Šimtmečio  sūkuriuose – negęstanti 

meilė,  neblėstanti viltis“. 

19 d. 10.00 val. dalyvauja Mokytojų tarybos posėdyje. 

19 d. 17.30 val. dalyvauja II klasių mokinių tėvų susirinkime. 

20 d. 10.00 val. dalyvauja Alytaus miesto lyderystės forume „Partnerysčių kūrimas ir stiprinimas 

mokinių mokymosi sėkmei“. 

21 d. 10.00 val. dalyvauja konferencijoje „Adolfas Ramanauskas-Vanagas ir pokario rezistencija: 

istorinis, politinis ir moralinis palikimas“. 

22 d. 10.00 val. dalyvauja seminare „Mokymosi strategijos – kaip mokyti mokinius mokytis?".  



26 d. 14.30 val. dalyvauja antrųjų gimnazijos klasių mokinių konferencijoje, skirtoje Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui. 

27–28 d. 10.00 val. dalyvauja mokyklų veiklos kokybės konsultantų mokymuose. 

 


