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Kėdainių kalbų mokyklos direktoriaus  
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VEIKLOS PLANAS 

2017 m. lapkričio mėn. 

PASITARIMAI 

2 d. 13 val.  

Kėdainių kalbų 

mokykla 

Seminaras Kėdainių kalbų mokyklos pedagogams 

,,Strateginio plano rengimas neformaliojo švietimo 

mokykloje“ 

Mokyklos pedagogai 

10 d. 13 val. Administracijos pasitarimas Aida 

16 d. 14 val. Strateginio plano rengimo darbo grupės pasitarimas Darbo grupė 

Pagal atskirus 

susitarimus 
Strateginio plano rengimo darbo grupės pasitarimas Darbo grupė 

20 d. 18 val. Mokyklos tarybos posėdis Ieva 

22 d. 14 val.  Mokytojų tarybos posėdis Mokytojai  

29 d. 9 val. 

Kėdainių rajono 

savivaldybė 

Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų ir programų atitikties 

reikalavimams vertinimo komisijos posėdis 
Aida 

METODINĖ VEIKLA 

6 d. 16 val.  Seminaras ,,Netipiška kalbos raida“ Dalia 

11 d. 10-14 val. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

Paskaita-seminaras apie šiuolaikinę kultūrą, inovatyvias 

kultūrines veiklas, kūrybines industrijas. Lektorius dr. 

Remigijus Venckus 

Pageidaujantieji 

15 d. 13 val. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

Seminaras pradinio ugdymo pedagogams:  

„Skaitmeninio raštingumo kompetencijų tobulinimas 

naudojantis išmaniaisiais įrenginiais“. Lektorė - Stasė 

Riškienė, Kuršėnų Pavenčių mokyklos anglų kalbos 

mokytoja ekspertė 

Aistė, Jovita 

Registracija:  

www.semiplius.lt  

Dalyvio mokestis –  

18.00 €  

KITA VEIKLA 

3 d. 8.30 val. 

Vilnius 

,,Išmaniųjų mokyklėlės“ mokinių edukacinė išvyka 

,,Pažinimo taku Lietuvos šimtmečio link“ 

,,Išmaniųjų 

mokyklėlės“ mokytojai 

ir mokiniai 

9 d. 13.00-16.00 

Aktų salė 
Draugų ir pyragų diena (mugė). Gerumo akcija  Bendruomenė  

11 d. 10 val. 

Muzikos mokykla 

Kėdainių muzikos mokyklos mokytojų Aelitos 

Petrauskienės ir Jurgitos Čerenkovienės praktinės veiklos 

vertinimas 

Dalia 

20-26 d.  
Suaugusiųjų švietimo savaitė ,,Mokymosi galia ir 

žavesys“ 
Suaugusiųjų mokytojai 

24–25 d. Vilniuje, 

LITEXPO parodų 

ir konferencijų 

centre 

Septintoji edukacinė paroda MOKYKLA 2017, skirta 

visai švietimo bendruomenei – mokytojams, mokyklų 

vadovams ir administracijai, ugdymo įstaigų steigėjams, 

mokiniams ir jų tėvams 

Bendruomenė 

29 d. 13 val. 

„Grėjaus“ 

konferencijų salė 

Nevyriausybinių organizacijų (NVO) forumas Aida 
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Visą mėnesį 
Nordplus projekto „Digital Grammar Excercises“ darbo 

grupės sudarymas, veiklos darbo grupėje 
Ieva 

Visą mėnesį 
Projekto Etwinning  Discover France , Lithuania and 

Poland veiklų vykdymas (5 kl. mokiniams) 
Ieva 

Visą mėnesį 
Etwinning projekto „I love animals“ 5 - 6 metų vaikams 

veiklų vykdymas 
Agnė  

Visą mėnesį 
Projekto Etwinning Reflection of Culture through 

Illustrations of Books (4 kl. mokiniams) 
Ieva 

Visą mėnesį Mokinių iliustracijų parodėlė pagal švedų autorių kūrinius Laimutė 

Visą mėnesį 
2017 metų metraščio pildymas (popierinė ir elektroninė 

versijos) 
Laimutė 

Visą mėnesį 
Vadovėlių ir mokymo priemonių poreikio tyrimas ir 

sąrašo sudarymas 2018 metams 
Laimutė 

Visą mėnesį 
Vadovėlių ir mokymo priemonių fondo sudarymo 2017 m. 

užbaigimas 
Laimutė 

Visą mėnesį 
Nusidėvėjusių ir netinkamų naudoti knygų ir mokymo 

priemonių nurašymas 
Laimutė 

Visą mėnesį Pasiūlymai, idėjos Kalbų mokyklos strateginiam planui Bendruomenė 

Visą mėnesį 
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018–2020 

metų atestacijos programos rengimas 

Dalia ir atestacinė 

komisija 

 


