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     Bendrojo lavinimo dalykų  konsultacijų  grafikas              2022-2023 m. m. II pusm.      

Mokytojas Dalykas Skirta 

metams 
I kursas II kursas 

MTR22/1 MRT22/2 MSU22 MAM21/1 MAM21/2 MAE21 MSU21 
Ik IIk 

B. Šimkūnienė 

 
Lietuvių k.  

ir literatūra 
10 20  

trečiadieniais 

8 pam 

(lyg. sav.) 

ketvirtadieniais 

8 pam 

(nelyg. sav.) 

  ketvirtadieniais 

8 pam 

 

 

V. Vileikienė 
Lietuvių k. 

ir literatūra 
10 20 

ketvirtadieniais 

8 pam 

  trečiadieniais 

7 pam 
ketvirtadieniais 

7 pam 

 penktadieniais 

6 pam 

T. Prokurotas 
Anglų 

kalba 

 

5 10 
pirmadieniais 

6 pam 

(nelyg. sav.) 

penktadieniais 

5pam 

( lyg. sav.) 

pirmadieniais 

7pam 

(lyg. sav.) 

penktadieniais 

6 pam 

( lyg. sav.) 

 ketvirtadieniais 

9 pam 

(nelyg. sav.) 

penktadieniais 

7 pam  

(nelyg. sav.) 

D. Misevičienė 
Anglų 

kalba 

 

5 10 
pirmadieniais 

6 pam 

(nelyg sav.) 

penktadieniais 

5 pam 

( lyg. sav.) 

 

penktadieniais 

6 pam 

( lyg. sav.) 

penktadieniais 

5 pam  

(nelyg. sav.) 

ketvirtadieniais 

9 pam 

(nelyg. sav.) 

penktadieniais 

7 pam  

(nelyg. sav.) 

S. Vančauskienė Matematika 10 20 
ketvirtadieniais 

7 pam 

antradieniais 

7 pam 
 

pirmadieniais 

9 pam 

antradieniais    

9 pam 

trečiadieniais 

9 pam 

pirmadieniais 

9 pam 

A.Grajauskienė Fizika 5 10 
trečiadieniais 

9 pam 

(nelyg. sav.) 

trečiadieniais 

8 pam 

(nelyg. sav.) 

trečiadieniais 

9 pam 

(lyg. sav.) 

penktadieniais 

7 pam 

(nelyg. sav.) 

penktadieniais 

6 pam 

(lyg. sav.) 

penktadieniais 

6 pam 

(nelyg. sav.) 

penktadieniais 

7 pam 

(lyg. sav.) 

R. Petkuvienė Geografija 5 10 
pirmadieniais 

7 pam 

( nelyg. sav.) 

 

pirmadieniais 

7 pam 

( nelyg. sav.) 

antradieniais 

9 pam ( lyg. sav.) 

antradieniais 

9 pam ( nelyg. sav.) 

V. Žemaitienė Rusų k.  10    

 penktadieniais 

7 pam 

(lyg. sav.) 

  

I.Daujotaitė Istorija 5 10 
pirmadieniais 

7 pam 

( nelyg. sav.) 

penktadieniais 

7 pam  

(lyg. sav.) 

pirmadieniais 

7 pam 

( nelyg. sav.) 

penktadieniais 

6 pam  

( nelyg. sav.) 

antradieniais 

9 pam 

 (lyg. sav.) 

penktadieniais 

6 pam 

(lyg. sav.) 

antradieniais 

9 pam  

(lyg. sav.) 

         
        Pastaba: nepravestos konsultacijos pagal grafiką galima  

         skirti savo nuožiūra birželio mėn. ruošiantis 

         egzaminams ar taisantis metinius rezultatus.                                                   Suderinta                    Bendrojo ugdymo organizatorė          Violeta Vileikienė                                                                                                                                                 


