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Metodinė taryba: 

         Rasa Skrodenienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui- pirmininkė; 

         Kristina Nevelkienė, lietuvių kalbos ie literatūros mokytoja,- narė; 

         Dalė Rakauskienė, rusų kalbos mokytoja, - narė. 

Centro taryba: 

           Jolanta Kiūdienė, fizikos mokytoja, - pirmininkė; 

           Gitana Budginienė, braižybos mokytoja, - narė; 

           Birutė Kasputienė, rusų kalbos mokytoja, - narė; 

           Rasa Mikašauskienė, IIIa gimn. kl. mokinė, - narė; 

           Džordana Milkintienė, IVa gimn. kl. mokinė, - narė; 

           Simona Šeputytė, I gimn, kl. mokinė, - narė. 

Krizių valdymo komisija: 

          Neringa Orentienė, direktorė, - pirmininkė; 

            Birutė Kasputienė, rusų kalbos mokytoja, - narė; 

          Romas Muzikevičius, geografijos mokytojas, - narys. 

Mokinio gerovės komisija:  

Neringa Orentienė, direktorė, - pirmininkė;  

Kristina Nevelkienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, 8- II kl. auklėtoja, - narė; 

Audronė Sermontienė, anglų kalbos ir istorijos mokytoja, - narė; 

Rasa Skrodenienė, matematikos mokytoja/informacinių technologijų-  IVa klasės auklėtoja, narė; 

Aida Vaičiūnienė, biologijos mokytoja, - narė; 

Gintarė Kolesnikova, anglų kalbos mokytoja- IIIa gimn. kl.auklėtoja,- narė. 

Ugdymo karjerai darbo grupė: 

Rimutė Bandzinienė, vokiečių kalbos/ugdymo karjerai mokytoja, - koordinatorė; 

Kristina Nevelkienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, 8- II kl. auklėtoja, - narė; 

Rasa Skrodenienė, matematikos mokytoja/informacinių technologijų-  IVa klasės auklėtoja, narė; 

Aida Vaičiūnienė, biologijos mokytoja,  IVb gimn. kl. auklėtoja, narė; 

Audronė Sermontienė, anglų kalbos ir istorijos mokytoja,- IIIb gimn. kl. auklėtoja, narė. 

Gintarė Kolesnikova, anglų kalbos mokytoja- IIIa gimn. kl.auklėtoja,- narė. 

Centro  įvaizdžio formavimo grupė: 

Gitana Budginienė, braižybos mokytoja, - koordinatorė; 



Danguolė Juozaitienė, technologijų mokytoja, - narė; 

Gitana Ciganienė, dailės mokytoja, - narė; 

Vidas Galbogis, technologijų mokytojas,- narys. 

Tradicijų taryba: 

Rasa Šlaižienė, informacinių technologijų/ekonomikos ir verslumo mokytoja, - koordinatorė; 

Virginija Motėkaitienė, chemijos mokytoja, - narė 

Darius Gricius, muzikos mokytojas, - narys. 

Centro veiklos kokybės įsivertinimo grupė: 

Neringa Orentienė, direktorė,- pirmininkė; 

         Rasa Skrodenienė, matematikos mokytoja/informacinių technologijų-  IVa klasės auklėtoja, narė; 

Dalė Rakauskienė, rusų kalbos mokytoja, - narė. 

Pokyčių komanda: 

Rita Katauskienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja,- koordinatorė; 

Birutė Kasputienė, rusų kalbos mokytoja, - narė; 

Romas Muzikevičius, geografijos mokytojas,- narys. 

Mokinių priėmimo komisija: 

Neringa Orentienė, direktorė,- pirmininkė; 

Aida Vaičiūnienė, biologijos mokytoja,  IVb gimn. kl. auklėtoja, narė; 

Audronė Sermontienė, anglų kalbos/istorijos mokytoja- IIIb gimn. kl. auklėtoja. - narė; 

Kristina Nevelkienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, 8- II kl. auklėtoja, - narė; 

Gintarė Kolesnikova, anglų kalbos mokytoja- IIIa gimn. kl.auklėtoja,- narė. 

Rasa Skrodenienė, matematikos mokytoja/informacinių technologijų-  IVa klasės auklėtoja, narė; 

Tauragės suaugusiųjų mokymo centro mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus 

psichologus) atestacijos komisija: 

Neringa Orentienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, - pirmininkė; 

Gitana Budginienė, braižybos mokytoja, - narė; 

Aida Vaičiūnienė, biologijos mokytoja,  IVb gimn. kl. auklėtoja, narė; 

Dalė Rakauskienė, rusų kalbos mokytoja, - narė. 

Danguolė Petkienė, Tauragės rajono savivaldybė administracijos švietimo ir sporto skyriaus 

vyriausioji specialistė,- narė. 

 


