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 Atsižvelgdama į tai, kad komandinės veiklos darbo grupės dirbo sėkmingai, 

 s u d a r a u  šios sudėties darbo grupes komandinei veiklai gimnazijoje 2015–2016 

m. m.: 

 1. Mokinio krūvio reguliavimo grupę: 

 1.1. Veronika VOITEKIAN – grupės koordinatorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 

 1.2. Jolanta ŽEMATIENĖ – grupės narė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė; 

 1.3. Pelagėja JAGUDINA – grupės narė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja; 

 2. Ugdymo plano ir programų koordinavimo grupę: 

 2.1. Eleonora DUTKEVIČIENĖ – grupės koordinatorė, istorijos mokytoja 

metodininkė; 

 2.2. Liudmila LAVRUVJANEC – grupės narė, geografijos mokytoja metodininkė; 

 2.3. Irina ŽARIK grupės narė, matematikos mokytoja metodininkė. 

 2.4. Tatiana SHIROKAYA – grupės narė, biologijos mokytoja metodininkė, 

geografijos vyresnioji mokytoja. 

 3. Strateginio plano ir metinės veiklos plano sudarymo ir koordinavimo grupę: 

 3.1. Valerija KARGINA – grupės koordinatorė, matematikos mokytoja ekspertė; 

 3.2. Svetlana BOGATKO – grupės narė, anglų kalbos mokytoja ekspertė; 

 3.3. Lina DAVYDOVA - -grupės narė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja; 

 3.4. Dangutė MAGYLAITĖ – grupės narė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja; 

 3.5. Irina MAKEIČIK – grupės narė, rusų kalbos mokytoja metodininkė; 

 4. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupę: 

 4.1. Olga ARTAMAVIČIENĖ – grupės koordinatorė, lietuvių kalbos mokytoja 

metodininkė; 

 4.2. Nadiežda JUODŽIŪNIENĖ - grupės narė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė; 

 4.3. Lidija MANKO – grupės narė, etikos vyresnioji mokytoja; 
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 4.4. Tatjana ORLOVA – grupės narė, technologijų mokytoja metodininkė; 

 4.5. Zita SAKALAUSKAITĖ – grupės narė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė; 

 4.6. Lidija ŠIROKOVA – grupės narė, rusų kalbos mokytoja metodininkė. 

 5. Vidaus darbo taisyklių ir mokytojų pareiginių instrukcijų koordinavimo 

grupę: 

 5.1. Julija LIPUNOVA – grupės koordinatorė, informacinių technologijų mokytoja 

metodininkė; 

 5.2. Svetlana KAZANKOVA - grupės narė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja; 

 5.3. Edita KUCINA – grupės narė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė. 

 6. Profesinio orientavimo, konsultavimo ir karjeros planavimo grupę: 

 6.1. Violeta MATEIKIENĖ – grupės koordinatorė, vokiečių kalbos mokytoja 

metodininkė, karjeros konsultantė; 

 6.2. Liudmila KRONOVA – grupės narė, matematikos ir fizikos vyresnioji mokytoja; 

 6.3. Tatjana SELIVANOVA – grupės narė, fizikos mokytoja metodininkė; 

 6.4. Irina BOGOMOLNIKOVA – grupės narė, matematikos mokytoja metodininkė; 

 6.5. Irina MEREŽNIKOVA – grupės narė, technologijų vyresnioji mokytoja. 

 7. Konfliktų sprendimo grupę: 

 7.1. Neringa ŽILINSKIENĖ – grupės koordinatorė, lietuvių kalbos vyresnioji 

mokytoja; 

 7.2. Vera TIŠIONOK – grupės narė, kūno kultūros mokytoja metodininkė; 

 7.3. Larisa RUMIANCEVA – grupės narė, chemijos vyresnioji mokytoja. 

3. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios gimnazijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 15 

d. įsakymą Nr. 1.24.V-57. 

 

 

Gimnazijos direktorė     Vanda Beinorienė 


