
Direktoriaus Virginijaus Skroblo darbotvarkė birželio mėnesį (gali keistis) 

 

5 d. 11.40 val. dalyvauja seminare „Duomenimis grįsta vadyba“. 

6 d 11.40 val. dalyvauja direkcinės tarybos posėdyje. 

11 d. 15.00 val. dalyvauja AEVA baigimo pažymėjimų įteikimo šventėje. 

13 d. 10.00–14.00 val. dalyvauja gimnazijos VI olimpinėse žaidynėse Alytaus miesto stadione. 

18 d. 9.00 val. dalyvauja mokytojų tarybos posėdyje. 

26 d. 10.00 val. dalyvauja švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių pasitarime Alytaus 

miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje. 

 

 

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Danutės Dragūnienės darbotvarkė birželio mėnesį (gali 

keistis) 

1 d. 9.00–11.00 val. vykdo matematikos PUPP‘ą. 

1 d. 13.00 val. vertinimo komisijos pasitarime Alytaus miesto savivaldybėje. 

6 d 11.40 val. dalyvauja direkcinės tarybos posėdyje. 

9 d. 8.00 val. atlieka matematikos valstybinio brandos egzamino administratoriaus funkcijas. 

11 d. 13.00 val. dalyvauja frankofoniško teatro trupės spektaklyje „Draugai visam gyvenimui“. 

11 d. 15.00 val. dalyvauja AEVA baigimo pažymėjimų įteikimo šventėje. 

12 d. 13.00 val. dalyvauja I klasės tiriamojo-kūrybinio darbo pristatyme. 

13 d. 10.00–14.00 val. dalyvauja gimnazijos VI olimpinėse žaidynėse Alytaus miesto stadione. 

13 d. 17.30 val. dalyvauja gimnazijos pirmūnų pagerbimo šventėje. 

14 d. 10.00–15.00 val. dalyvauja viešojoje konsultacijoje „Kaip užtikrinti veiksmingesnę 

mokymosi pagalbą?“ Alytaus kolegijos Inžinerijos ir biomedicinos fakultete.  

18 d. 9.00 val. dalyvauja mokytojų tarybos posėdyje. 

20 d. 9.00 val. dalyvauja VGK pasitarime. 

20 d. 11.00 val. dalyvauja pasitarime dėl adaptacijos dienos. 

25–26 d. dalyvauja seminare „Kokia ji – mūsų Mažoji Lietuva?“ 

Nuo 27 d. atostogauja. 

 

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui Aleksandro Kirilovo darbotvarkė birželio mėnesį (gali 

keistis) 

 

4–19 d. atostogauja. 

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Jolitos Petkevičienės darbotvarkė birželio mėnesį (gali 

keistis) 

 

4 d. 11.00 val. dalyvauja pasitarime dėl veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitų  pristatymo. 

5 d. 11.40 val. dalyvauja seminare „Duomenimis grįsta vadyba“. 

6 d 11.40 val. dalyvauja direkcinės tarybos posėdyje. 

8 d. 15.00 val. dalyvauja matematikos valstybinio egzamino vykdymo komisijos pasitarime. 

9 d. 8.00 val. atlieka matematikos valstybinio brandos egzamino vyr. vykdytojos funkcijas. 



11 d. 13.00 val. dalyvauja frankofoniško teatro trupės spektaklyje „Draugai visam gyvenimui“. 

11 d. 15.00 val. dalyvauja metodinės tarybos posėdyje.  

13 d. 10.00–14.00 val. dalyvauja gimnazijos VI olimpinėse žaidynėse Alytaus miesto stadione. 

14 d. 10.00–15.00 val. dalyvauja viešojoje konsultacijoje „Kaip užtikrinti veiksmingesnę 

mokymosi pagalbą?“ Alytaus kolegijos Inžinerijos ir biomedicinos fakultete.  

18 d. 9.00 val. dalyvauja mokytojų tarybos posėdyje.  

20–21 d. dalyvauja mokymuose apie mokyklos veiklos tobulinimo planavimą, planų rengimą. 

25–26 d. dalyvauja seminare „Kokia ji – mūsų mažoji Lietuva?“ 

 

 

 

 

 


