
Gerb. Vilniaus Užupio gimnazijos mokinių 
tėveliai,  

ruošiantis susitikimams su Jūsų vaikus mokančiais mokytojais, kuris vyks 

 2018 m. lapkričio 13 d. 16.00 – 19.00 val., kviečiame iš anksto užsiregistruoti, su kuriais 

mokytojais norėtumėte susitikti. 

Registruotis reikia pas mokytojus, kurie turi daugiau klasių arba galės priimti ne visu susitikimams 

numatytu laiku. Su kitais mokytojais galėsite pasikalbėti be registracijos. 

Kviečiame užsiregistruoti iki lapkričio 12 d. Neužsiregistravusieji galite neturėti galimybės susitikti 

su mokytoju.  

Pokalbiui su mokytoju Jūs turėsite 6 min. Apgalvokite iš anksto, ką norėtumėte aptarti. 
 

Paspaudę ant nuorodos po pasirinktu mokytoju, galėsite išsirinkti ir rezervuoti laiką, patogų  

susitikti. Registruotis galima tik vieną kartą.  

Labai tikimės jūsų supratingumo – nevėluokite į susitikimus su mokytojais, neuždelskite pokalbio 

su mokytoju, atminkite, kad po jūsų susitikimo laukia kiti. 

Rekomenduojame susirašyti susitikimų laikus ir turėti su savimi susirinkimų dieną, kad galėtumėte 

sekti, pas kokius mokytojus tam tikru metu turite ateiti. 

Registruodamiesi nurodykite vaiko vardą, pavardę ir 

klasę.  
Pažymėkite laiką, kuris jums tinkamas, ir išsaugokite. Tai turite atskirai atlikti kiekvieno mokytojo, 

pas kurį norite pakliūti, registracijos platformoje. 
1. Laima Namajuškienė, lietuvių kalba (2-4 kab.), 2D  

https://doodle.com/poll/x4iwdnpicrsbg7td 

2. Aušra Smaleckienė,  lietuvių kalba (1-8 kab.), 4 

https://doodle.com/poll/4tyqfg2f2udircg5 

3. Alius Avčininkas, lietuvių kalba (1-9 kab.),  2A, 2B, 4 

https://doodle.com/poll/95ub5wvwfh95vg3w 

4. Lina Cholinienė, lietuvių kalba (2-12 kab.), 2C, 2E, 4 

https://doodle.com/poll/as66zqvvwkqupfxn 

5. Jadvyga Dapkienė, anglų kalba (4-8 kab.),  2A, 2B, 2C, 2D, 4    

https://doodle.com/poll/cbvgutudwr3mn46u 

6. Jūratė Šipkutė-Daminaitienė, anglų kalba (2-8 kab.),    2A, 2B, 4 

https://doodle.com/poll/7p9zfk3ykmpxhptt 

7. Margarita Auruškevičė, anglų kalba (3-10 kab.),  2A, 2B, 2E,  4  

https://doodle.com/poll/aafdq7i9cu7ye53t 
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8. Ana Jankūnienė, anglų kalba (2-8 kab.), 2A, 2B, 2C, 2D, 4 

https://doodle.com/poll/dtbucd4fw8vsseii 

9. Milda Brukštuvienė, istorija, pilietinis ugdymas (2-6 kab.),  2D,  4  

https://doodle.com/poll/mhvzhizm2ydd88z5 

10. Virginija Navickienė, istorija, pilietinis ugdymas (1-5 kab.),  2C, 2E 

https://doodle.com/poll/6hmi4dva9pt7uxgc  

11. Robertas Ramanauskas, istorija, pilietinis ugdymas (2-7 kab.), 2A, 2B,  4  

https://doodle.com/poll/am74hwwhn3c5c4ug  

12. Andrius Guzėjus, matematika (3-5 kab.), 2B, 4   

https://doodle.com/poll/ekk8gah6rqehax8g 

13. Žiedė Juodeikytė, matematika (3-1 kab.),  2C, 2D, 4  

https://doodle.com/poll/cybunsd2vddt2wth 

14. Giedrė Dulkaitė, matematika (1-3 kab.),  2E, 4   

https://doodle.com/poll/7zxksvf9fm9243ff 

15. Sandra Ramanauskienė, matematika, IT (3-5 kab.),  2A, 4  

https://doodle.com/poll/4ncvg5yt4xui6yk7  

16. Violeta Motiejūnienė, fizika (1-10 kab.),   2C, 2D, 2E, 4   

https://doodle.com/poll/shehssqudxnbyttc 

17. Lina Tamošiūnienė, fizika (3-3 kab.),    2A, 2B, 4 

https://doodle.com/poll/vgpyxkst5iixvbdy 

18. Jūratė Paukštienė, chemija (4-3 kab.),   2C, 2D, 2E, 4 

https://doodle.com/poll/v7wrgsk93gxyfsgi 

19. Sigutė Matiukienė, chemija (4-3 kab.),   2A, 2B, 4 

https://doodle.com/poll/edwck5shm34henyd 

20. Dalia Vėželienė, biologija (2-3 kab.),   2C, 2D, 4 

https://doodle.com/poll/tfn9y42t6gda8gbr 

21. Renata Bakšytė, biologija (2-3 kab.),   2A, 2B, 2E,  4 

https://doodle.com/poll/cypgvwk7mf3gspni 

22. Dalia Samuilienė, dailė, braižyba, grafinis dizainas (2-1 kab.),  2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 4 

https://doodle.com/poll/zek3sd62xuhxivyy 

23. Svetlana Tokareva, informacinės technologijos, technologijos (3-4 kab.),  2A, 2B, 

2C, 2D, 2E 

https://doodle.com/poll/iwb8prtfnqkskyyq 

24. Andrius Chmeliauskas, informacinės technologijos, technologijos (3-12 kab.),  2A, 

2B, 2C, 2D, 2E, 4 

https://doodle.com/poll/n8x9q6ba63n8dnzw 

25. Anelė Tubutienė, geografija (3-8 kab.),  2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 4   

https://doodle.com/poll/nqfkec84d8zsgvsg 
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