PATVIRTINTA
Kėdainių kalbų mokyklos direktoriaus
2017 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 1V-126
VEIKLOS PLANAS
2017 m. gruodžio mėn.
PASITARIMAI
4 d. 14 val.
35 kab.
Pagal atskirus
susitarimus
6 d. 14 val.
8 d. 10 val.
Kauno r.
savivaldybė
12 d. 10 val.
Švietimo
pagalbos tarnyba
13 d. 14 val.
24 kab.
19 d. 14 val.
26 kab.
22 d. 14 val.
biblioteka

Administracijos pasitarimas
KM strateginio veiklos plano rengimo darbo grupės
pasitarimas
Mokytojų metodinis pasitarimas dėl Adventinių ir
kalėdinių pamokų gruodžio mėnesį

Aida, Dalia, Akvilė,
Aurelija, Tomas,
Arūnas, Laimutė, Ieva
Darbo grupė
Dalia, mokytojai

Viešoji konsultacija dėl visos dienos mokyklos
koncepcijos ir ugdymo modelių kūrimo bei įgyvendinimo

Aida

Ugdymo įstaigų direktorių pasitarimas

Aida

2018 m. veiklos plano rengimo darbo grupės pasitarimas

Mokytojų tarybos posėdis. Metų veiklos ataskaitos
pristatymas
Adventinė popietė – darbuotojų susitikimas prie vaišių
stalo
METODINĖ VEIKLA
Gerosios patirties renginys: „Atliekų tvarkymo
alternatyvos. Ugdymas per kūrybiškumą“
Renginio metu vyks:
paskaita „Kitoks požiūris į atliekas”, kurioje aptarsime
4 d. 12 val.
pagrindinius atliekų tvarkymo prioritetus bei jų
Kėdainių
alternatyvas, susipažinsime su sąvoka „žiedinė
švietimo pagalbos
ekonomika“, pritaikymo mokymo įstaigoje galimybėmis;
tarnyba, Josvainių
Eko dirbtuvės (dažnai net nesusimastome kiek daug
g. 40, Kėdainiai
perkame to, ką galime visai nesunkiai pasidaryti patys iš
senų ir niekam netinkamų medžiagų. Mokymų metu
mokysimės kaip senus ir nereikalingus, atliekomis
vadinamus daiktus, paversti naudingais buityje ar
pamokoje panaudojamais daiktais
5 d. 11 val.
Atvira anglų kalbos pamoka ,,Oras“ Kėdainių LSU
34, 22 kab.
,,Aušros“ progimnazijos pirmokams. Veda Agnė Milašienė
IV respublikinė užsienio kalbų mokytojų metodinė6 d. 12.30 val.
praktinė konferencija ,,Sėkmingas užsienio kalbų
Šiaulių
mokymasis geroje mokykloje: kūrybiškumas ir inovacijos“
,,Romuvos“
Pranešimus skaitys Aistė Komisoraitienė ir Agnė
progimnazija
Milašienė
14 d. 14-18 val. Atviros Ievos Brazauskaitės –Zubavičienės pamokos

Darbo grupė
Dalia
Darbuotojai

Registracija:
www.semiplius.lt
Dalyvio mokestis –
1.00 €
Dviem ugdymo
įstaigoms bus
padovanotos Kūrybinės
dirbtuvės (atvyksime į
jų įstaigas).
Lektorė - Vaida
Griškevičienė, VšĮ "RV
Agentūra" vadovė
Agnė, Dalia

Aistė, Agnė

Ieva, Dalia

2

14 d. 16 val.
15 d.
Gruodžio 2-3
savaitę
Gruodžio 2-3
savaitę
Iki 20 d.
Visą mėnesį

2 d. 10 val.
MŠC
8 d. 16.30 val.
Šviesioji
gimnazija

Protų mūšis ,,Kalėdos pasaulyje“ su FŠPP 2-3 kurso
mokiniais
Edukacinė programa 1-2 ir 3-4 kl. ,,Išmaniųjų mokyklėlės“
programų mokiniams ,,Šaukštas-šmaukštas“
Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados (11 kl.)
mokyklos etapas
Respublikinio anglų kalbos konkurso 9-10 kl. mokiniams
mokyklos etapas
Mokinių atranka ir registracija į vertimų konkursą ,,Tavo
žvilgsnis”
Etwinning projekto “Discover France and Lithuania”
veiklų vykdymas
Etwinning projekto “Reflecting of Cultures through
Illustration of Books” veiklų vykdymas
KITA VEIKLA
Lietuvių-švedų draugijos organizuotas susitikimas su
lektore Lidija Laurinčiukiene
Kėdainių šviesiosios gimnazijos atkūrimo 15 metų
jubiliejaus šventė

Iki 5 d.

Kėdainių kalbų mokyklos metraščio rengimo tvarkos
aprašo parengimas

Iki 15 d.

Prenumeratos 2018 metams užsakymas

15 d. 15 val.
Kėdainių kultūros
centras
Iki 15 d.
18 d.
Visą mėnesį

Kėdainių rajono savivaldybės gabių mokinių pagerbimo
šventė
Prekių/paslaugų ir darbų poreikio 2018 m. pateikimas
2018 m. vasario 16–kovo 11 d. renginiai, skirti lietuvių
kalbai ir jos sklaidai
Socialinė akcija ,,Pasidalinkime gerumu“ - ,,Padėkime
beglobiams gyvūnams“

Izolina, Rima
Audrius, Gitana, Asta,
Jovita, Aistė
IV kurso mokytojai
II-III kurso anglų
kalbos mokytojos
Kalbų mokytojai

Ieva

Dalia, Aida
Aida
Darbo grupė
Laima
Direktorė Aida
Bilinskienė, Morta
Liutkutė ir mokytoja
Izolina Kriščiūnienė
Tomas, Dalia, Akvilė,
Laimutė, Ieva, Arūnas
Dalia
Regina

Visą mėnesį
II aukšto
koridorius

5 kl. mokinių iliustracijų paroda pagal Vytauto Račicko
apysaką ,,Jos vardas Nippė“

Dalia

22 d. 719 kab.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018–2020
metų atestacijos programa (2 egz.; vadovautis Nuostatų
28.2 p.)

Atestacijos komisija

iki 20 d.
Gruodžio mėn.
I-II savaitės
Iki 8 d.
Rajono
savivaldybės
Apskaitos
skyrius, 404
kab./708 kab.

Veiklos ataskaitų rengimas
Mokymo priemonių poreikio 2018 metams tyrimas ir jų
pirkimo tvarkos parengimas
Mokyklos puošimas žiemos šventėms, bibliotekos
dekoravimas
Gabių mokinių (pagal rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pasirašytą įsakymą) prašymai dėl piniginio
prizo pervedimo (prašyme nurodyti asmens kodą ir
asmeninės sąskaitos banke numerį)

Administracija
Laima
Laima, Akvilė

Morta ir Izolina

