
PATVIRTINTA 

Kėdainių kalbų mokyklos direktoriaus 

2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.1V-75 

VEIKLOS PLANAS 

2018 m. rugsėjo mėn. 

DATA, 

VIETA 
RENGINIO PAVADINIMAS 

ATSAKINGI, 

DALYVIAI 

PASITARIMAI 

3-7 d.  

Neformaliojo švietimo kalbų mokymo programas 

lankančių mokinių tėvų susitikimai su grupių 

mokytojomis (mokymosi sutarčių pasirašymas) 

Mokyklos direktorius, 

grupių auklėtojos, tėveliai 

3 d. 15.00 val. 

Formalųjį švietimą papildančios kalbų mokymo 

programos I kurso mokinių tėvų susirinkimas (sutarčių 

pasirašymas) 

Mokyklos direktorius, 

grupių auklėtojos, tėveliai 

3-7 d.  
Susitikimai su darželinukų tėveliais, sutarčių 

pasirašymas 

Direktorius, pavaduotojas, 

mokytojai 

5 d.  

16 val. 

22 kab. 

Nordplus projekto „Kokybė, kūrybiškumas ir inovacijos 

švietime: skaitmeniniai gramatikos pratimai“ darbo 

grupės pasitarimas 

Darbo grupė 

7 d. 13 val. 

bibliotekoje 
Darbo grupės Europos kalbų dienai paminėti pasitarimas Darbo grupės nariai 

7 d. 11 val. 

Vilnius 

Susitikimas su „Devbridge Group“ atstovu  

 
Direktorius 

10, 17, 24 d. 

9.30 val. 

35 kab. 

Mokyklos vadovų pasitarimas 
Direktorius, pavaduotojai, 

vyr. buhalteris 

13 d. 17 val. 

M. Daukšos 

viešoji 

biblioteka 

Dalyvavimas Švedų kultūros dienos „Kėdainiai myli 

Švediją“ viktorinoje apie Švediją (3-4 žmonių komanda 

registruojasi iki 09-12) 

FŠPP 3–4 kurso mokiniai ir 

mokytojai 

METODINĖ IR KITA VEIKLA 

Iki 7 d. 
Mokinių sąrašų tvarkymas, mokymo sutarčių 

pasirašymas, pamokų tvarkaraščių rengimas 

Administratorius, 

direktorius 

Iki 7 d.  

Besimokančių pagal formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo programas mokinių skaičius 2018 m. rugsėjo 1 

d. (NVŠ mokykloms) 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Iki 7 d. El. dienyno pildymas (mokinių telefonai, el. paštas) Grupių mokytojai 

7-8 d.  
Miesto šventė VIDURY LIETUVOS.  

Žr. programą savivaldybės tinklapyje. 
Bendruomenė 

Iki 09-20 
Mokytojų etatinio apmokėjimo dokumentų rengimas, 

sutarčių pasirašymas 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

21 d. 11 val. 

25 kab. 
Susitikimas–mokymai darbui su išmaniąja lenta  Mokytojai  

Iki 22 d. 
Mokinių, turinčių teisę į išlaidų kompensavimą, sąrašo 

parengimas 

Administratorius, grupių 

auklėtojos 

25 d. PRC 
Seminaras apie X,YZ, Alpha kartas ir iššūkius, su 

kuriais susiduria jaunieji mokytojai ... 
Ieva Zubavičienė 

26 d. 16 val. 
Edukacinis renginys, skirtas Europos kalbų dienai 

paminėti 
Mokiniai ir mokytojai 

Rugsėjo 30- 

spalio 3 d.  
Tarptautinio mokytojų projekto darbo grupės susitikimas Projektų vadovas 

Spalio 8-12 d.  

Nordplus Junior projekto „Back to the Nature for 

Sustainable Future“ Nr. NPJP-2018/10228 partnerių 

susitikimas 

Projektų vadovas 


