
PATVIRTINTA 

Kėdainių kalbų mokyklos direktoriaus 

2019 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 1V-2 

 

  VEIKLOS PLANAS 

2019 m. sausio mėn. 

PASITARIMAI 

2 d. 14 val. 

2019 m. veiklos plano darbo grupės pasitarimas- 

projekto svarstymas (darbo grupės nariams išsiųsime 

plano projektą) 

Darbo grupė el. paštu siunčia 

pastabas iki sausio 9 d.  

4 d. 11 val.  
Edukacinių programų rengimo darbo grupės 

pasitarimas  

Agnė, Aistė, Izolina, Rima, 

Aida, Dalia 

8 d. 10 val. Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas  Direktorius  

10 d. 13 val. 

Kalbų 

mokykloje 

Susitikimas su Pearson leidyklos Baltijos šalims 

atstovu  Sandriu Backins  (English Language 

Teaching)   

Mokytojai  

16 d. 17.30 

val.   
Mokyklos tarybos posėdis 

Mokyklos tarybos 

pirmininkas  

18 d. 13 val. Mokytojų tarybos posėdis 
Mokytojų tarybos 

pirmininkas 

7, 21 d. 9.30 

val.  
Administracijos pasitarimai  Vadovai ir vyr. buhalteris 

Pagal 

susitarimus 

Iniciatyvos-projekto „Pasaulio kultūrų virtuvė" 

pristatymas verslo atstovams ir paramos rinkimas 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

Pagal 

susitarimus 
Metiniai veiklos pokalbiai su darbuotojais  Direktorius  

METODINĖ IR KITA VEIKLA 

8 d. 10 val. 

KŠPT, 

Josvainių g. 

40, Kėdainiai 

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada (11 kl.) 

Registracija iki 3 d.: 

https://www.centras.kedainia

i.lm.lt/konkursai/  

Iki 20 d.  Vadovo 2018 m. ataskaitų rengimas  Direktorius 

Sausio mėn. 
Dalyvavimas vertimų ir iliustracijų konkurse ,,Tavo 

žvilgsnis‘2019“ 
Mokiniai 

22 d. 14.30 

val.  

Kėdainių 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba, 

Josvainių g. 

40

  

Paskaita ugdymo įstaigų vadovams, pedagogams, 

švietimo pagalbos specialistams ir tėvams:  

„Edukacinės knygos Peters, Ruth „Nebijokite 

drausminti vaikų“ pristatymas“.  
Vaikai negimsta savaime drausmingi, paklusnūs, 

turėdami tinkamą vertybių sistemą. Juos to reikia 

išmokyti, teigia knygos autorė, ir ji žino, kaip tai 

padaryti. Knygoje daugybė praktinių patarimų 

ikimokyklinio ir pradinio ugdymo specialistams bei 

tėvams.  

3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir 

dalykinių kompetencijų tobulinimas.  

Lektorė – Ijola Petrauskienė, Pozityvaus auklėjimo 

konsultantų asociacijos narė, Kauno kolegijos 

dėstytoja.  

Registracija:  

www.semiplius.lt  

Pažymėjimo blanko mokestis 

–  

1,00 eur  
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24 d. 9 val. 
Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinė 

programa PT 
Ieva, Dalia 

Iki sausio 31 

d.  

Mokytojų veiklos vertinimas ir įsivertinimas, 

ataskaitos už veiklą mokyklos bendruomenei 
Mokytojai 

Sausio– 

vasario mėn.  

Projektinių paraiškų mokinių mobilumui vykdyti 

rengimas (Lietuvos-Lenkijos mokinių mainų paraiška 

(1 vnt.); Nordplus Junior paraiška (1 vnt.); Erasmus+ 

paraiška (1 vnt.) 

Projektų vadovas 

Sausio mėn. 
Naujos redakcijos Kalbų mokyklos nuostatų ir 

programų atlyginimo dokumentų rengimas  

Direktorius, Mokyklos 

taryba 

Iki sausio 31 

d.  

I pusmečio rezultatų išvedimas www.tamo dienyne ir 

aptarimas grupėse 
Mokytojai 

Vasario 12 

d. 

26-oji Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) 

kalbos olimpiada.    
 

 


