
PATVIRTINTA 

Kėdainių kalbų mokyklos direktoriaus 

2018 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. 1V-44 

VEIKLOS PLANAS 
 

2018 M. GEGUŽĖS MĖN. 

DATA, LAIKAS, 

VIETA 
PASITARIMAI 

ATSAKINGI/ 

DALYVIAI 

3 d. 14 val. 
Vaikų vasaros poilsio stovyklos „Kalbinukai“ 

organizavimo darbo grupės pasitarimas 
Darbo grupė 

3 d. 14 val.  
Projekto „Europos kalbos ir kultūros“ darbo grupės 

pasitarimas 
Darbo grupė 

4 d. 10.30 val.  
Susitikimas su jaunimo savanorius priimančių 

organizacijų koordinatoriais 

Akvilė, Aida, 

Dalia 

7, 14, 28 d.  

9.30 val.  
Administracijos pasitarimai 

Aida, Aurelija, 

Dalia, Tomas 

11 d. 10 val. 
Kėdainių kalbų 

mokykla 

NVŠ mokyklų direktorių ir jų pavaduotojų ugdymui 

susirinkimas. Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų 

veiklos kokybės užtikrinimo eksperimentinė metodika: 

metodikos pristatymas, sąsajos su Lietuvos švietimo 

dokumentais, r. sav. NVŠ 2017 metų rodikliai, mokyklų 

stebėsenos rodikliai, mokyklų direktorių einamųjų metų 

užduotys 

Rytas 

Tamašauskas, 

Aida Bilinskienė 

17 d. 14 val.  
Anglų kalbos mokytojų pasitarimas dėl darbo krūvio 

skirstymo principų įvedus etatinį mokytojų apmokėjimą  

Aida, Dalia, anglų 

kalbos mokytojai 

11, 18 d. 14 val.  
Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimų įteikimo 

šventės organizavimo darbo grupės pasitarimai 
Darbo grupė 

30 d. 13.30 val. 

Mokytojų tarybos posėdis 

1. Dėl neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimų 

išdavimo 

2. Dėl ugdymo kokybės rezultatų aptarimo 

(apklausų duomenys) 

3. Dėl tarptautinio projekto ,,Gramatikos pratimai“ 

veiklų pristatymo 

Aida, Dalia, 

mokytojai 

30 d. 17.30 val.  

35 kab.  
Mokyklos tarybos posėdis Ieva 

31 d. 14.00 val. 

Daugiakultūris 

centras 

Neformaliojo švietimo pažymėjimų įteikimo šventė 

FŠPP mokiniams 

Rima, Agnė, 

Izolina, Dalia 

METODINĖ VEIKLA (SEMINARAI, MOKYMAI, KONFERENCIJOS) 

8 d. 15 val. 

Kėdainių 

Mikalojaus 

Daukšos viešoji 

biblioteka, 

Didžiosios Rinkos 

a. 11, Kėdainiai 

Paskaita lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos 

mokytojams, bibliotekininkams, vadovams: 

„Kalba, tauta, valstybė nėra tikslas, tai – kelias“ 

3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir 

dalykinių kompetencijų tobulinimas 

Lektoriai: prof. Dr. Irena Smetonienė, doc. Dr. Antanas 

Smetona, Vilniaus universitetas 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Pažymėjimo 

mokestis 

– 1,00 € 

Dalia 

http://www.semiplius.lt/
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8 d. 14 val. 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

 

Paskaita anglų kalbos mokytojams: „Kūrybiškumą, 

iniciatyvumą ir bendradarbiavimą skatinančios 

užduotys anglų kalbos pamokose“ 

1 prioritetas. Individuali mokinio pažanga: pažinimas, 

stebėjimas, vertinimas, skatinimas 

Lektorė – Miglė Ogorodnikovienė, anglų kalbos 

mokytoja ekspertė, Oxford University Press vadovė 

Baltijos šalims 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Pažymėjimo 

mokestis 

– 1,00 € 

15 d. 13 val. 

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

tarybos posėdžių 

salė, 

J. Basanavičiaus g. 

36, Kėdainiai 

Gerosios patirties renginys švietimo įstaigų vadovams, 

pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams: 

„Tarptautinių projektų vykdymo patirtis: ką ir kaip 

vykdėme/vykdome, ko išmokome?” 

2 prioritetas. Įrodymais grįstas mokymas 

Patirtimi dalinsis atstovai iš: Kėdainių l/d „Pasaka“, 

Kėdainių specialiosios mokyklos, Kėdainių r. 

Surviliškio V. Svirskio pagrindinės mokyklos, Kėdainių 

r. Labūnavos pagrindinės mokyklos, LSU Kėdainių 

„Aušros“ progimnazijos, Kėdainių šviesiosios 

gimnazijos, Kėdainių profesinio rengimo centro 

P. S. Kviečiame ir kitas švietimo įstaigas, 

vykdžiusias/vykdančiais tarptautinius projektus, 

pasidalinti savo patirtimi 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Pažymėjimo 

mokestis – 1,00 €  

 

Ieva, Aida  

16 d. 13.00-15.00 

val. Kėdainių 

rajono 

savivaldybės 

tarybos salė (J. 

Basanavičiaus g. 

36) 

Seminaras „ES bendrasis duomenų apsaugos 

reglamentas: teisiniai aspektai ir praktiniai patarimai“ 
Dalia, Akvilė  

21 d. 10 val. 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras įstaigų vadovams, darbuotojams, 

pedagogams: „Organizacijos įvaizdžio stiprinimas 

naudojantis internetu ir socialiniais tinklais“ 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir 

dalykinių kompetencijų tobulinimas. Lektorė – doc. Dr. 

Milda Domkuvienė, Šiaulių universitetas 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Dalyvio mokestis 

– 22,00 € 

 

Aida, Dalia, 

Akvilė 

22 d. 10 val. 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogams: „Ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinis 

emocinis ugdymas integruojant Kimochis programą“ 
1 prioritetas. Individuali mokinio pažanga: pažinimas, 

stebėjimas, vertinimas, skatinimas  

Lektorė – Audronė Gailiuvienė, Kėdainių l/d 

„Aviliukas“ ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 

metodininkė  

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

mokestis 

– 1,00 € 

 

Laimutė  

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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25 d. 11 val. 
Kėdainių 

J. Paukštelio 

progimnazija, 

Vilniaus g. 11, 

Kėdainiai 

 Respublikinė konferencija pedagogams, mokyklų 

vadovams, švietimo pagalbą teikiantiems specialistams, 

visuomenės sveikatos specialistams, savivaldybės 

įstaigų darbuotojams: „Socialinio emocinio ugdymo 

indėlis, siekiant mokytojo profesijos prestižo“  
Pranešimų tematika:  

 socialinio emocinio ugdymo perspektyvos Lietuvos 

švietimo sistemoje 

 socialinio emocinio ugdymo galimybės ir sėkmės 

ikimokyklinėse įstaigose 

 nuoseklaus socialinio emocinio ugdymo programų 

plėtojimas ir tarpdalykinė integracija pradiniame, 

pagrindiniame ir viduriniame ugdyme 

 švietimo įstaigų vadovų galimybės ir sėkmės 

stiprinant socialinį emocinį ugdymą įstaigose 

1 prioritetas. Individuali mokinio pažanga: pažinimas, 

stebėjimas, vertinimas, skatinimas 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
Pažymėjimo 

mokestis 

– 1,00 € 

 

Audrius, Gitana 

Dalia  

 

KITA VEIKLA 

Iki 4 d. NVŠ programų baigiamųjų pamokų grafiko rengimas Dalia 

Gegužės mėn.  
Informacija apie priėmimą ir vykdomas mokymo 

programas viešojoje erdvėje 
Akvilė, Dalia, Aida 

Gegužės mėn.  
Atviros pamokos programų ,,Žingsnelis“ ir ,,Pirmieji 

žingsniai“ mokiniams darželiuose  
Agnė, Aistė, Laima 

7 d. 11.30 val. 

Kalbų mokykla 
Mokyklos edukacinių erdvių 2018 metų konkursas Aida, Tomas 

9 d. 12 val.  

LSU Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija 

Poezijos ir dramos šventė „A Garland of Lithuanian 

Poetry“, skirta Lietuvos 100-mečiui paminėti 
Kviečiami dalyvauti visų klasių mokiniai, pasirengę 

anglų kalba suvaidinti, padeklamuoti ar perskaityti 

pasirinktą lietuvišką literatūros kūrinį 

Atvykite su palaikymo komandomis (iki 5 mokinių) 

Skaitovams gali talkinti muzikantai. Vienam 

pasirodymui skiriama 10 minučių. Registracija iki 

balandžio 30 dienos el. p.: ningrida@yahoo.co.uk 

Izolina su mokinių 

grupe 

10 d. 

Motyvuotas, suderintas su mokytojų taryba, mokyklos 

direktoriaus prašymas dėl piniginio prizo skyrimo 

gabiems mokiniams 

Dalia 

11 d. 10 val. 
Daugiakultūris 

centras, 

Senosios Rinkos a. 

12, Kėdainiai 

Kėdainių rajono 5–12 klasių mokinių rusų kalbos 

meninio skaitymo konkursas 

Registracija 

iki 2 d.: 

https://www.centr

as.kedainiai.lm.lt/

konkursai/ 

 

Nijolė su Karoliu 

Račkausku 

mailto:ningrida@yahoo.co.uk
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12 d. Kaunas 
KM mokinių dalyvavimas tarptautinės anglų kalbos 

olimpiados KINGS antrajame etape 
Izolina, Agnė  

13 d. Kėdainių 

arena 
Šeimos diena arenoje Aida 

15 d. 15.30 val. 
aktų salė 

Protų mūšis Kėdainių bendrojo lavinimo mokyklų  

7 klasių mokiniams „Europos kalbos ir kultūros“  
Aistė 

16 d. 11.30 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Kėdainių rajono 6 ir 8 klasių mokinių anglų kalbos 

konkursas 

Registracija 

iki 11 d.: 

https://www.centr

as.kedainiai.lm.lt/

konkursai/ 

18 d. 14 val. 
Kėdainių kalbų 

mokykla 

,,Išmaniųjų mokyklėlės“ mokinių baigiamosios pamokos 

– protų kovos (kartu su tėveliais) 
Gitana, Audrius 

19-20 d. 
Tarptautinio edukacinio projekto „Kitokia pamoka 

Danijoje“ išvyka su 5-6 kl. mokiniais 
Ieva  

Iki 22 d. Įskaitų tvarkaraščių rengimas Dalia 

Gegužės–rugsėjo 

mėn. 
Naujų mokinių tėvų prašymų registravimas Akvilė 

Gegužės mėn. 
Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų programų 

įgyvendinimo tyrimas 
Dalia 

Birželio 1 d. 
Edukacinė išvyka į Anykščius su NVŠ programų 1-5 kl. 

mokiniais (baigiamosios pamokos) 
Aistė, Ieva, Dalia 

Birželio 1 d. 15 

val. Kėdainių 

kultūros centre 

Gabių mokinių, išskyrus 1–11 klasių mokinius 

sportininkus, ir juos ruošusių mokytojų pagerbimo 

šventė 

 

 

https://www/

