
Direktorės Linos Bagdanavičienės darbotvarkė 

07 15-07 26 kasmetinės atostogos 

08 05-08 23 kasmetinės atostogos;  

Data Veikla Kontrolė Pastabos 
07 01 Ugdytinių iš l/d 

„Sadutė“ priėmimas;  

 

Ugdymo sutarčių 

patikra;  

 

Jubiliejiniai 

pedagogų 

sveikinimai; 

 

Ugdytinių priemonių 

laukui patikra.Grupių 

veiklos pedagoginė 

priežiūra; 

Dokumentų 

vizavimas 

  

07 02 Pedagogų 

susirinkimas 

 

Ugdymo krūvių 

patikra;  

 

Dokumentų 

vizavimas. 

Elektroninis 

pasirašymas;  

 

Operacijos 

bankininkystėje;  

 

Tarpiniai personalo 

metinių tikslų 

matavimai; I pusm.  

  

07 03 Pokalbiai su 

pretendentais į 

mokytojo darbo 

vietą;  

 

Tarpiniai I pusmečio 

ugdomosios veiklos 

aptarimai;  

 

I pusmečio 

  



strateginio plano 

rezultatų aptarimas;  

 

Dokumentų 

pasirašymas;  

 

Sąskaitų vizavimas;  

 

Kvalifikacijos 

kėlimas;  

 

 

07 04 Veiklos aprašų 

atnaujinimo patikra; 

 

Boso valanda; 

 

Dokumentų 

vizavimas;  

Pasirašymas. 

Sąskaitų 

skaitmeninės žymos; 

 

Pokalbiai dėl 

kasmetinių atostogų 

suteikimo;  

 

Pedagoginė 

priežiūra;  

  

07 05 Direkcinis 

pasitarimas 

 

Darbo sutarčių 

peržiūra;  

 

Nepasirašytų 

ugdymo sutarčių 

kontrolė;  

 

Virtuvės veiklos 

kontrolė kartu su 

dietiste I. Ūsiene.  

  

07 08 Administraciniai 

pokalbiai dėl tarpinių 

metinių tikslų 

įgyvendinimo;  

 

ES struktūrinio 

projekto 

įgyvendinimo gairių 

  



struktūravimas 

veikloms;  

 

2019 m. veiklos 

plano II pusmečio 

gairių struktūros 

kūrimas;  

 

Pedagoginio 

personalo darbo 

krūvių struktūros 

kūrimas 2019 m. 

rugsėjo mėn. 

Susitarimai dėl 

grupių veiklos.  

07 09 Dalyvavimas 

STEAM savaitėje;  

 

Vadybiniai 

susitarimai 

pavaduotojai vykdant  

direktoriaus 

funkcijas;  

 

Raštvedybiniai 

susitarimai naujiems 

mokslo metams 

  

07 10 Pokalbis su sandėlio 

ir virtuvės 

darbuotojais dėl 

maisto kiekių ir 

sandėlio 

inventorizavimo 

uždarant ugdymo 

procesą rugpj. Mėn.  

 

Dokumentų 

pasirašymas; 

 

Sąskaitų vizavimas;   

 

 

  

 

07 11 

Ugdymo priemonių 

pirkimų aptarimas su 

pavaduotoja 

ugdymui;  

 

Ūkinių priemonių 

poreikio analizė su 

pavaduotoja ūkio 

  



reikalams;  

 

 

Kvalifikacijos 

seminaro poreikio 

analizės aptarimas;  

 

Pedagoginė priežiūra 

 

Dokumentų 

pasirašymas;  

07 12 

 

Buhalterinės 

operacijos 

reikalingos sąskaitos 

likučiams išgryninti 

perduodant funkcijas; 

 

Dokumentų 

pasirašymas;  

 

Elektroninis 

vizavimas;  

 

Įstaigos perdavimas 

funkcijų vykdymas;  

  

07 29 Dokumentų 

vizavimas; 

 

Elektroninis 

pasirašymas;  

 

Etatų sąrašo uždarant 

ugdymo procesą 

rengimas rugpj. Mėn.  

 

Savianalizių 

ataskaitos 

tvirtinimas;  

 

Nekontaktinių 

valandų ataskaitų 

tvirtinimas;  

  

07 30 Dokumentų 

pasirašymas;  

 

Atnaujintų  veiklos 

aprašų vizavimas; 

 

Teisinės bazės 

duomenų analizė 

  



07 31 Pedagogų 

susirinkimas;  

 

Mokytojų padėjėjų ir 

kt. tech personalo 

susirinkimas;  

 

Patalpų perdavimo 

įstaigos uždarymui 

proceso kontrolė;  

 

Dokumentų 

pasirašymas;  

 

Sąskaitų vizavimas;  

 

 

  

08 01 Dokumentų 

pasirašymas 

 

Savišvieta. 

Kvalifikacijos 

kėlimas;  

 

Sąskaitų vizavimas 

  

08 02 Dokumentų 

perdavimas 

vykdančiai 

direktoriaus 

funkcijas;  

 

Raštvedybinių 

susitarimų kūrimas;  

 

Dokumentų 

pasirašymas. 

Elektroninis 

vizavimas  

  

 


