
PATVIRTINTA 

Kėdainių kalbų mokyklos direktoriaus  

2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 1V-121 

 

VEIKLOS PLANAS 
 

2018 m. gruodžio mėn. 

 

PASITARIMAI 

6 d. 14 val. 
Adventinių pamokų ,,Skaitau pasaką TAU, MANO 

DRAUGE“ darbo grupės susirinkimas 
Darbo grupė 

12 d. 13 val. 
KM 2019 m. veiklos plano rengimo darbo grupės 

pasitarimas 
Darbo grupė 

19 d. 12.30 val. 

25 kab.  
Atestacijos komisijos posėdis 

Atestacijos 

komisija 

27 d. 13 val. 

26 kab. 

Mokytojų tarybos posėdis. 2018 m. veiklos ataskaitos 

pristatymas 
Aida 

METODINĖ VEIKLA 

4 d. 13 val. 

Kėdainių 

„Atžalyno“ 

gimnazija 

Mindaugo g. 18, 

Kėdainiai 

Seminaras rajono ugdymo įstaigų pedagogams, 

atsakingiems už internetinių svetainių administravimą: 

„Svetainių kūrimas ir administravimas naudojant 

Wordpress platformą“ 

3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų tobulinimas 

Lektorė – Jolanta Totoraitienė, Kauno technologijos 

universiteto techninis LITNET centras 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Pažymėjimo 

blanko mokestis –

1,00 eur 

5 d. Kaunas 
Tarptautinis mokinių pateikčių anglų kalba konkursas 

,,Didžiuojuosi savo mokykla“  

4 kurso mokinės, 

mokytoja Agnė 

Milašienė 

6 d. 16 val. 
Kitokia pamoka (5-6 kl. mokiniams). Astronomijos išvyka 

„Supernova“ 
Dalia, Ieva 

10-14 d. Projektas ,,Skaitau pasaką TAU, MANO DRAUGE“ 
Vyresniųjų klasių 

mokiniai 

12 d. 17 val. 

Aktų salė 

Renginys mokiniams ir jų seneliams ,,Švęskim Kalėdas 

kartu“ 
Darbo grupė 

13 d. 14.30 val. 

Kėdainių 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Edukacinių knygų pristatymas ugdymo įstaigų 

vadovams ir pedagogams (2-oji knyga) „Mokytojas 

strategas: kaip kiekvienai pamokai pasirinkti tinkamą, 

tyrimais pagrįstą metodą“ 
2 prioritetas. Įrodymais grįstas mokymas 

Lektorė – Viltė Gridasova - Rusevičienė, Lietuvos muzikos 

ir teatro akademija   

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 eur 

Iki 20 d. 
Mokinių atranka ir registracija į vertimų konkursą ,,Tavo 

žvilgsnis”  
Kalbų mokytojai 

Iki 15 d. Prekių/paslaugų ir darbų poreikio 2018 m. pateikimas 

Tomas, Dalia, 

Akvilė, Laimutė, 

Ieva, Arūnas 



2 

 
 
 

iki 20 d. Veiklos ataskaitų rengimas  Administracija 

I-II savaitės 
Mokyklos puošimas žiemos šventėms, patalpų 

dekoravimas 
Rima B., Akvilė 

19 d. 19 val. 

Kėdaini ų arena 
Swing Out Show: Gunhild Carling su Kauno Bigbendu Mokytojai 

13 d. 18 val. 

Šv. Juozapo 

bažnyčia, 

Radvilų g. 10, 

Kėdainiai 

Šv. Liucijos dienos minėjimas šv. Juozapo bažnyčioje  
Organizatoriai: LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija ir 

Kėdainių lietuvių ir švedų draugija 

  

12-20 
Informacija apie mokykloje veikiančią mokinių savivaldą  

(1 priedas). El. p. audrone.stadalnykiene@kedainiai.lt 

 

12-21 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2019–2021 

metų atestacijos programa (2 egz.; vadovautis Nuostatų 

28.2 p.) 

719 kab. 

12-28 

2019 m. vasario 16–kovo 11 d. renginiai, skirti lietuvių 

kalbai ir jos sklaidai. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mqYmsIb1e8ibw7

M17SFS7LtOv10CgNTTc-5q-DJ7OY0/edit#gid=0 

(Google Chrome) 

 

2019 m. sausio 

8 d. 

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada  

(11 kl.) 

 

2019 m. sausio 

24 d 

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio 

lietuviškų mokyklų 9-12 klasių mokiniams 

 

2019 m. sausio 

31 d. 

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas  

( 5-12 kl.) 
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