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VEIKLOS  PLANAS 
2017 m. spalio mėn. 

PASITARIMAI 

2 d. 14 val.  

21 kab. 
Pasitarimas dėl pirmo kurso mokinių krikštynų organizavimo 

1-2 kurso mokinių 

mokytojai 

5 d. 14 val.  

21 kab. 
Šventinė popietė Mokytojo dienos proga Mokytojai 

17 d. 10 val. 

Švietimo 

pagalbos tarnyba 

Ugdymo įstaigų direktorių pasitarimas Aida 

20 d. 9.30 val. Administracijos pasitarimas 35 kab. 

Pagal atskirą 

susitarimą 
KM strateginio veiklos plano rengimo darbo grupės pasitarimas Darbo grupė 

METODINĖ VEIKLA 

3 d. 10 val. 

Švietimo 

pagalbos tarnyba 

Seminaras ugdymo įstaigų vadovams, raštvedžiams, profesinių 

sąjungų nariams ir pageidaujantiems „Naujojo darbo kodekso 

praktinis taikymas“ 
Akvilė 

5 d. 15 val. 

Kėdainių kultūros 

centras 

Šventė mokytojams ir Kėdainių rajono savivaldybės Metų 

mokytojo apdovanojimas.  

Šventinis koncertas 

Pageidaujantieji 

19 d. 15 val. 
Kėdainių 

„Atžalyno“ 

gimnazija 

Paskaita anglų kalbos mokytojams (dirbantiems 5 - 12 kl.):  

„Kūrybiškumo ir kultūrinio sąmoningumo ugdymas anglų 

kalbos pamokoje“ 

Lektorė - Alla Chvostova, Šiaulių Didždvario gimnazijos anglų 

kalbos mokytoja 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Dalyvio mokestis – 

1.00 € 

24 d. 13 val. 

Švietimo 

pagalbos tarnyba 

Seminaras (gerosios patirties renginys) rusų kalbos mokytojams:  

„Mokome ir mokomės antrosios užsienio kalbos kūrybiškai ir 

įdomiai“ 

Lektorės: Salomėja Štombergienė, Kėdainių „Ryto“ 

progimnazijos mokytoja metodininkė; Vitalija Valantiejienė, 

Kėdainių „Ryto" progimnazijos mokytoja metodininkė  

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Dalyvio mokestis –

1,00 € 

Po renginio vyks 

metodinis 

pasitarimas 

30 d. 12 val. 

Švietimo 

pagalbos tarnyba 

Seminaras anglų kalbos mokytojams, dirbantiems pradinėse 

klasėse: „Kaip efektyviai mokyti anglų kalbos pradinuką?“  

Lektorės: Greta Kukenienė, Kauno Vyturio gimnazijos vyr. 

mokytoja; Nomeda Sabeckienė, Kauno Panemunės pradinės 

mokyklos mokytoja; Kristina Švagždienė, Kauno Panemunės 

pradinės mokyklos mokytoja 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Dalyvio mokestis – 

1.00 € 

24 d. 17 val. 
Švietimo 

pagalbos tarnyba 

Rusų kalbos mokytojų rajono metodinio būrelio pasitarimas.  

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2017 - 2018 m. 

m. ir kt. klausimai 

Metodinio būrelio pirmininkė Vitalija Valantiejienė  
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KITA VEIKLA 

Spalio mėn. (data 

bus patikslinta) Pirmo kurso mokinių krikštynos 
I, II kurso mokiniai 

ir mokytojai 

Spalio 2-31 d. 

Kėdainių rajono 

savivaldybės M. 

Daukšos viešoji 

biblioteka 

KM mokinių iliustracijų pagal švedų autorių kūrinius paroda 

 

Spalio 23-26 d. 

Kėdainių rajono 

savivaldybės M. 

Daukšos viešoji 

biblioteka 

KM vyresniųjų klasių mokinių susitikimas su VU 

Skandinavistikos katedros įkūrėja, ,,Švedų-lietuvių kalbų 

žodyno“ autore doc. dr. Erika Sausverde ir skandinavistikos 

studentais 

Izolina, Agnė, 

Rima 

31 d. 10 val. 

Zyplių dvaras, 

Beržų g. 3, 

Tubelių k., 

Šakių raj. 

Seminaras Kėdainių kalbų mokyklos pedagogams:  

„Bendrųjų kompetencijų tobulinimas: Zyplių dvaro edukacinė 

erdvė ir keramikos amato ypatumai“ 

Lektorius - Linas Jasulevičius, Šakių r. Lukšių kultūros centro 

dailininkas 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Dalyvio mokestis – 

1.00 € 

Visą mėnesį Mokytojų vedamų pamokų stebėjimas, aptarimas Dalia 

Spalio mėn. Ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas  Mokytojai 

Iki spalio 23 d.  
pavaduotojui 

ugdymui 

Mokinių ugdymo/si veiklų organizavimo netradicinėje aplinkoje 

planai ir finansavimo poreikis (planuojame iki gruodžio 1 d.) 
Mokytojai 

Iki spalio 23 d.  
pavaduotojui 

ugdymui 

Edukacinių išvykų organizavimo planavimas ir finansavimo 

poreikis 
Mokytojai 

13 d. 
https://pedagogai.emokykla.lt/ Pedagogų registro tikslinimas 

Dalia 

13 d. 
https://mokiniai.emokykla.lt Neformaliojo vaikų švietimo 

mokyklos (skyriaus) 2017–2018 m. m. duomenys Dalia 

16 d. 

708 kab. ir el. paštu 

rasa.petretiene@kedainiai.lt Motyvuoti mokyklų direktorių 

prašymai dėl piniginio prizo skyrimo gabiems ir talentingiems 

mokiniams (Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2013-04-26 

sprendimas Nr. TS-119; švietimo ir mokslo ministro 2016-10-25 

įsakymas Nr. V-942) 

Aida 

31 d.  
Prašymai dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

atestacijos komisijos sudėties atnaujinimo (Nuostatų 27 punktas) Aida 

Data bus 

tikslinama 

http://svis.emokykla.lt 2017–2018 m. m. ataskaitos ,,1 

mokykla“, „2-mokykla“, „3-mokykla“, „4-mokykla“ 
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