
 
 

PATVIRTINTA 

Direktoriaus 2020 m. gegužės 2 d. 

įsakymu Nr. V- 52 

 

 

Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazijos 

NUOTOLINIŲ SUSIRINKIMŲ TVARKARAŠTIS  

2020 gegužės mėn. 
 

Susirinkimo 

pavadinimas 

Dalyviai Data Laikas Virtuali/elektroninė erdvė 

Direkcinis 

 

Administracija 

Pirmadienis-

trečiadienis, 

penktadienis 

9:00 - 9:40 val., 

 

10:00 – 10:40 val. 

Skype 

El. dienynas ,,Mano dienynas“: 
https://www.manodienynas.lt/ 

Individualūs 

vadovų pokalbiai 

su mokytojais 

 

Mokytojai 

 

Iki gegužės 15 d. 

Konkretus laikas 

ir data pateikiami 

el. dienyne. 

Zoom: https://zoom.us/ 
El. dienynas ,,Mano dienynas“: 
https://www.manodienynas.lt/ 

Priešmokyklinis 

ugdymas 

PM gr. 

mokytojai ir 

administracija 

Gegužės 

4 d., 11 d., 18 d., 25 d. 

(pirmadieniais) 

 

10:00 – 11:00 val. 
Zoom: https://zoom.us/ 

El. dienynas ,,Mano dienynas“: 
https://www.manodienynas.lt/ 

Audito grupė 

Vidaus audito 

grupės nariai 

        

        Gegužės 11 d.  

 

14:00 – 14.30 val. 
Zoom: https://zoom.us/ 

El. dienynas ,,Mano dienynas“: 
https://www.manodienynas.lt/ 

Metodinė taryba 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai ir 

administracija 

 

Gegužės 13 d. 

(trečiadieniais) 

 

15:00 – 16:00 val. 
Zoom: https://zoom.us/ 

El. dienynas ,,Mano dienynas“: 
https://www.manodienynas.lt/ 

Mokyklos taryba 

 

Tarybos nariai  

ir administracija 

 

Gegužės 13 d. 

(trečiadieniais) 

 

17:00 – 18:00 val. 
Zoom: https://zoom.us/ 

El. dienynas ,,Mano dienynas“: 
https://www.manodienynas.lt/ 

VGK posėdis 

VGK nariai, 

mokytojai (esant 

poreikiui) 

Gegužės 14 d., 28 d. 

(ketvirtadieniais) 

 

15:00 – 16:00 val. 
Zoom: https://zoom.us/ 

El. dienynas ,,Mano dienynas“: 
https://www.manodienynas.lt/ 

1-4 kl. mokytojų 

grupių 

susirinkimas 

 

1-4 kl. dirbantys 

mokytojai ir 

administracija 

Gegužės 15 d., 22 d. 

(penktadieniais) 

 

14:00 – 15:00 val. 
Zoom: https://zoom.us/ 

El. dienynas ,,Mano dienynas“: 
https://www.manodienynas.lt/ 

5-8 kl. mokytojų 

grupių 

susirinkimas 

 

5-8 kl. dirbantys 

mokytojai ir 

administracija 

Gegužės 

8 d., 15 d., 22 d. 

(penktadieniais) 

 

15:00 – 16:00 val. 
Zoom: https://zoom.us/ 

El. dienynas ,,Mano dienynas“: 
https://www.manodienynas.lt/ 

Mokinių 

priėmimo į 

mokyklą 

komisijos įvadinis 

susirinkimas 

 

 

Komisijos nariai 

 

Gegužės 19 d. 

(antradieniais) 

 

 

15:00 – 16:00 val. 

 

Zoom: https://zoom.us/ 
El. dienynas ,,Mano dienynas“: 
https://www.manodienynas.lt/ 

Mokytojų tarybos 

posėdis 

Visi mokytojai, 

specialistai 

 

Gegužės 29 d.  

 

Nuo 14:00 val. 
Zoom: https://zoom.us/ 

El. dienynas ,,Mano dienynas“: 
https://www.manodienynas.lt/ 

 

    Pastabos. 1. Prisijungimų kodai prie ZOOM  bus siunčiami el. dienynu ,,Mano dienynas“. 

          2. Esant poreikiui, gali būti kviečiami ir papildomi susirinkimai. 
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