
PATVIRTINTA 

Kėdainių kalbų mokyklos direktoriaus 

2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 1V-48+ 

 

 

VEIKLOS PLANAS 
 

2017 m. balandžio mėn. 
 

DATA, 

LAIKAS 
PASITARIMAI 

ATSAKINGI/ 

DALYVIAI 

Kovo-balandžio 

mėn. 

Pirmo kurso mokinių krikštynų organizavimo darbo grupės 

susirinkimai 

Deimantė  ir darbo 

grupė 

11 d. 14 val. 

Pedagogų pasitarimas:  

1. Dėl vaikų vasaros poilsio organizavimo 

2. Kiti klausimai 

Mokytojai, projektų 

vadovai, 

bibliotekininkas, 

viešųjų ryšių 

specialistas 

12 d. 14 val. Ugdymo plano rengimo darbo grupės pasitarimas Darbo grupė 

13 d. 17.00 val. 
IV kurso mokinių, auklėtojų ir tėvelių susirinkimas dėl 

mokslo metų pabaigos šventės organizavimo 

Izolina, Aldona, 

Laimutė 

18 d. 10 val. 
Kėdainių 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Ugdymo įstaigų direktorių pasitarimas Aida Bilinskienė 

METODINĖ VEIKLA 

4 d. 14 val. 

Kėdainių 

„Ryto“ 

progimnazija 

 Seminaras bendrojo ugdymo mokyklų anglų kalbos 

mokytojams „Inovatyvių mokymo(si) metodų taikymas 

ugdymo procese“ 
Lektorė - Miglė Ogorodnikovienė, Area Manager for the 

Baltics Oxford University Press 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Dalyvio mokestis – 

1.00 Eur 

 

7 d. Šeduva 
Respublikinis prancūziškų dainų festivalis ,,L‘amour change 

le monde“ 

Laimutė ir 2 II kurso 

mokinės 

7 d. 12 val. 
Kėdainių 

„Ryto“ 

progimnazija 

10-oji užsienio kalbų šventė „Europietiškos dainos fiesta 

2017“ 
Organizuoja Kėdainių „Ryto“ progimnazijos užsienio kalbų 

ir muzikos mokytojai 

Aldona, Laimutė, 

Dolores, Nijolė, 

anglistės 

10 d. 9 val. 

Vilnius 
Švietimo konferencija "LearnED" Mokytojai 

11-16 d. 

Neformaliojo švietimo programų, atitinkančių mokinių 

poreikius, žinių lygį, mokymosi tikslus ir lūkesčius, rengimas  

Agnė – 4-5 kl., Rima – 8-9 kl.,  

Dalykų mokytojai 

Visą mėnesį 

Programų dalyvių mokymosi motyvacijos ir pasiekimų 

tyrimo organizavimas, mokytojų, programų dalyvių, tėvų 

apklausos 

Dalia 

19 d. 12 val. 

Kėdainių 

„Ryto“ 

progimnazija 

Seminaras pradinio ugdymo pedagogams 

„Skaitmeniniai produktai sėkmingam pradinių klasių 

mokinių IT kompetencijų ugdymui“ 
Lektorės: mokytoja ekspertė Rasa Rugelienė, Kėdainių 

„Ryto“ progimnazija; mokytoja ekspertė Asta Sakalienė, 

Panevėžio „Vilties“ progimnazija 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Dalyvio mokestis – 

15.00 Eur 
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20 d. 12 val. 
Kauno 

kolegijos 

Humanitarinių 

studijų centre 

Rajono mokyklų šeštųjų ir aštuntųjų klasių mokinių anglų 

kalbos konkursas. Dalyvauja mokytojų Izolinos ir Gražinos 

6,8 kl. mokiniai 

Registracija 

iki 18 d.: 

https://www.centras.ke

dainiai.lm.lt/konkursai 

20 d. 15.00 val. I kurso mokinių krikštynos 

I-II kurso mokiniai, 

kuratoriai, projektų 

vadovai 

22 d. 
Visoje Lietuvoje organizuojama dešimtoji akcija DAROM 

2017 
Pageidaujantieji 

24 d. 
Kėdainių 

mokykla-

darželis 

„Vaikystė“ 

Kėdainių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų savos 

gamybos knygelių konkursas ,,Mano mylimiausia 

knygelė" 
Organizuoja Kėdainių mokykla-darželis ,,Vaikystė" 

Agnė, Gražina J., 

Aistė 

 

27 d. 10 val. 

LSU Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija 

Respublikinė kalbų konferencija „Kalba mūsų 

mokykloje“ 
Organizuoja LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos užsienio 

kalbų mokytojų metodinė grupė 

Rima, Agnė, Izolina 

28 d. 10 val. 

Kėdainių 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Seminaras bibliotekininkams, klasių auklėtojams, 

pagalbos mokiniui specialistams „Motyvuojantis 

bendravimas ir bendradarbiavimas modernioje 

organizacijoje: kartų susikalbėjimas“  
Lektorė – Lidija Laurinčiukienė, švietimo konsultantė  

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Dalyvio mokestis – 

17.00 Eur 

Visą mėnesį Mokyklos veiklos viešinimas bendrojo lavinimo mokyklose  Administracija 

Visą mėnesį Pamokų, veiklos stebėsena Administracija 

Visą mėnesį Nordplus Junior projekto "YTCA" ataskaitos rengimas Ieva 

Visą mėnesį 

Projekto "Kitokia pamoka Kreativum muziejuje Švedijoje" 

poreikio tyrimas  https://www.dfdsseaways.lt/specialus-

pasiulymai/pasiulymai-svedija/moksleiviams-kreativum 

Ieva 

Visą mėnesį 

Pasirengimas eTwinning kontaktiniam seminarui  „Kūrybinis 

ir kultūrinis ugdymas – inkliuzinis požiūris“, Miunchenas, 

Vokietija 

Ieva 

04-01 Erasmus+ projektinių paraiškų teikimas-04-01 Ieva 

Visą mėnesį 
eTwinning projekto " The School reads, the School Changes" 

vykdymas 
Ieva 

Visą mėnesį 
Konsultacijos mokytojams rengiantiems ir vykdantiems 

eTwinning projektus 
Ieva 

Gegužės 9 d. 
Anglų kalbos poezijos ir dramos šventė „Friendship in Poetry 

and Drama“ 

Anglų kalbos 

mokytojai su 

mokiniais 

 

https://www.dfdsseaways.lt/specialus-pasiulymai/pasiulymai-svedija/moksleiviams-kreativum
https://www.dfdsseaways.lt/specialus-pasiulymai/pasiulymai-svedija/moksleiviams-kreativum

