
KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLOS VADOVŲ DARBOTVARKĖS 

  

2017 m. gruodžio mėn.   

 

Direktorė Aida Bilinskienė 

2 d. 10 val.  
Lietuvių-švedų draugijos organizuotas susitikimas su 

lektore Lidija Laurinčiukiene 
MŠC 

4 d. 14 val. Administracijos pasitarimas 35 kab. 

8 d. 10 val. 
Viešoji konsultacija dėl visos dienos mokyklos koncepcijos 

ir ugdymo modelių kūrimo bei įgyvendinimo 
Kauno r. savivaldybė 

8 d. 16.30 val. 
Kėdainių šviesiosios gimnazijos atkūrimo 15 metų 

jubiliejaus šventė 
Šviesioji gimnazija 

12 d. 10 val.  Ugdymo įstaigų direktorių pasitarimas 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

13 d. 14 val. 2018 m. veiklos plano rengimo darbo grupės pasitarimas 24 kab. 

15 d. 15 val.  
Kėdainių rajono savivaldybės gabių mokinių pagerbimo 

šventė 

Kėdainių kultūros 

centras 

19 d. 14 val. 
Mokytojų tarybos posėdis. Metų veiklos ataskaitos 

pristatymas 
26 kab. 

22 d. 14 val. Adventinė popietė – darbuotojų susitikimas prie vaišių stalo 21 kab. 

Pagal atskirus 

susitarimus 

KM strateginio veiklos plano rengimo darbo grupės 

pasitarimas 
35 kab. 

27–29 d. Kasmetinės atostogos  

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckaitė 

2 d. 10 val.  
Lietuvių-švedų draugijos organizuotas susitikimas su 

lektore Lidija Laurinčiukiene 
MŠC 

4 d. 14 val. Administracijos pasitarimas 35 kab. 

5 d. 11 val. 
Atvira anglų kalbos pamoka ,,Oras“ Kėdainių LSU 

,,Aušros“ progimnazijos pirmokams. Veda Agnė Milašienė 
34, 22 kab. 

6 d. 14 val. 
Mokytojų metodinis pasitarimas dėl Adventinių ir kalėdinių 

pamokų gruodžio mėnesį 
21 kab. 

13 d. 14 val. 2018 m. veiklos plano rengimo darbo grupės pasitarimas 24 kab. 

18 d. 
2018 m. vasario 16–kovo 11 d. renginiai, skirti lietuvių 

kalbai ir jos sklaidai 
 

19 d. 14 val. 
Mokytojų tarybos posėdis. Metų veiklos ataskaitos 

pristatymas 
26 kab. 

22 d. 14 val. Adventinė popietė – darbuotojų susitikimas prie vaišių stalo 21 kab. 

Pagal atskirus 

susitarimus 

KM strateginio veiklos plano rengimo darbo grupės 

pasitarimas 
35 kab. 

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams Tomas Salys 

4 d. 14 val. Administracijos pasitarimas 35 kab. 

22 d. 14 val. Adventinė popietė – darbuotojų susitikimas prie vaišių stalo 21 kab. 

Pagal atskirus 

susitarimus 

KM strateginio veiklos plano rengimo darbo grupės 

pasitarimas 
35 kab. 

 

 


