
KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLOS VADOVŲ DARBOTVARKĖS 

  

2018 m. gegužės mėn.  

 

Direktorė Aida Bilinskienė 

4 d. 10.30 val.  
Susitikimas su jaunimo savanorius priimančių 

organizacijų koordinatoriais 
4 kab. 

7, 14, 28 d.  

9.30 val.  
Administracijos pasitarimai 35 kab. 

7 d. 11.30 val.  Mokyklos edukacinių erdvių 2018 metų konkursas Kalbų mokykla 

7–21 d.  
pagal susitarimą 

Susitikimai su Kėdainių r. sav. įmonių, įstaigų, 

organizacijų vadovais dėl bendradarbiavimo galimybių 
 

8 d. 15 val. 

Paskaita lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos 

mokytojams, bibliotekininkams, vadovams „Kalba, 

tauta, valstybė nėra tikslas, tai – kelias“ 

Kėdainių Mikalojaus 

Daukšos viešoji 

biblioteka 

11 d. 10 val.  
NVŠ mokyklų direktorių ir jų pavaduotojų ugdymui 

susirinkimas 
35 kab. 

13 d.  Šeimos diena arenoje Kėdainių arena 

15 d. 13 val. 

Gerosios patirties renginys švietimo įstaigų vadovams, 

pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams 

„Tarptautinių projektų vykdymo patirtis: ką ir kaip 

vykdėme/vykdome, ko išmokome?” 

Kėdainių rajono 

savivaldybės tarybos 

posėdžių salė 

17 d. 14 val.  

Anglų kalbos mokytojų pasitarimas dėl darbo krūvio 

skirstymo principų įvedus etatinį mokytojų 

apmokėjimą  

25 kab. 

21 d. 10 val. 

Seminaras įstaigų vadovams, darbuotojams, 

pedagogams „Organizacijos įvaizdžio stiprinimas 

naudojantis internetu ir socialiniais tinklais“ 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

25 d. 11 val. 

Respublikinė konferencija pedagogams, mokyklų 

vadovams, švietimo pagalbą teikiantiems 

specialistams, visuomenės sveikatos specialistams, 

savivaldybės įstaigų darbuotojams „Socialinio 

emocinio ugdymo indėlis, siekiant mokytojo profesijos 

prestižo“  

Kėdainių 

J. Paukštelio 

progimnazija 

30 d. 13.30 val. Mokytojų tarybos posėdis 25 kab. 

30 d. 17.30 val.  Mokyklos tarybos posėdis 35 kab. 

31 d. 14.00 val. 
Neformaliojo švietimo pažymėjimų įteikimo šventė 

FŠPP mokiniams 

Daugiakultūris 

centras 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckaitė 

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

organizavimo darbo grupės pasitarimas 
21 kab. 

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

pasitarimas 
21 kab. 

4 d. 10.30 val.  
Susitikimas su jaunimo savanorius priimančių 

organizacijų koordinatoriais 
4 kab. 

7, 14, 28 d.  

9.30 val.  
Administracijos pasitarimai 35 kab. 

8 d. 15 val. 
Paskaita lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos 

mokytojams, bibliotekininkams, vadovams „Kalba, 

Kėdainių Mikalojaus 

Daukšos viešoji 
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tauta, valstybė nėra tikslas, tai – kelias“ biblioteka 

11 d. 10 val.  
NVŠ mokyklų direktorių ir jų pavaduotojų ugdymui 

susirinkimas 
35 kab. 

16 d.  

13.00-15.00 val. 

Seminaras „ES bendrasis duomenų apsaugos 

reglamentas: teisiniai aspektai ir praktiniai patarimai“ 

Kėdainių rajono 

savivaldybės tarybos 

salė 

17 d. 14 val.  

Anglų kalbos mokytojų pasitarimas dėl darbo krūvio 

skirstymo principų įvedus etatinį mokytojų 

apmokėjimą  

25 kab. 

21 d. 10 val. 

Seminaras įstaigų vadovams, darbuotojams, 

pedagogams „Organizacijos įvaizdžio stiprinimas 

naudojantis internetu ir socialiniais tinklais“ 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

25 d. 11 val. 

Respublikinė konferencija pedagogams, mokyklų 

vadovams, švietimo pagalbą teikiantiems 

specialistams, visuomenės sveikatos specialistams, 

savivaldybės įstaigų darbuotojams „Socialinio 

emocinio ugdymo indėlis, siekiant mokytojo profesijos 

prestižo“  

Kėdainių 

J. Paukštelio 

progimnazija 

30 d. 13.30 val. Mokytojų tarybos posėdis 25 kab. 

31 d. 14.00 val. 
Neformaliojo švietimo pažymėjimų įteikimo šventė 

FŠPP mokiniams 

Daugiakultūris 

centras 

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

kl. mokiniais (baigiamosios pamokos) 
Anykščiai 

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams Tomas Salys 

7, 14, 28 d.  

9.30 val.  
Administracijos pasitarimai 35 kab. 

7 d. 11.30 val.  Mokyklos edukacinių erdvių 2018 metų konkursas Kalbų mokykla 

31 d. 14.00 val. 
Neformaliojo švietimo pažymėjimų įteikimo šventė 

FŠPP mokiniams 

Daugiakultūris 

centras 

 

 


