
KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLOS VADOVŲ DARBOTVARKĖS 

  

2019 m. sausio mėn.  

 

Direktorė Aida Bilinskienė 

2 d. 14.00 val. 
2019 m. veiklos plano darbo grupės pasitarimas-projekto 

svarstymas 
 

4 d. 11.00 val.  Edukacinių programų rengimo darbo grupės pasitarimas  21 kab. 

7, 21 d. 9.30 val.  Administracijos pasitarimai  35 kab. 

8 d. 10.00 val. Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas   

9 d. 16.00 val. 
Susitikimas su UAB „Daumantai-LT“ generaliniu 

direktoriumi R. Saliava 
35 kab. 

10 d. 13.00 val.  
Susitikimas su Pearson leidyklos Baltijos šalims atstovu 

Sandriu Backins (English Language Teaching) 
25 kab. 

11 d. 9.00 val.  
Kėdainių rajono neformaliojo ugdymo asociacijos narių 

pasitarimas  
Kėdainių arena 

16 d. 17.30 val.  Mokyklos tarybos posėdis  

18 d. 12.30 val.  

Susitikimas su kandidatu į Kėdainių rajono savivaldybės 

merus Valentinu Tamuliu (Visuomeninis rinkimų komitetas 

Valentino Tamulio komanda – mūsų krašto sėkmei) 

25 kab. 

18 d. 13.00 val. Mokytojų tarybos posėdis 25 kab. 

Iki 20 d.  Vadovo 2018 m. ataskaitos parengimas ir viešas pateikimas  

Pagal 

susitarimus 

Iniciatyvos-projekto „Pasaulio kultūrų virtuvė“ pristatymas 

verslo atstovams ir paramos rinkimas 
 

Pagal 

susitarimus 
Metiniai veiklos pokalbiai su darbuotojais  35 kab. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckaitė 

2 d. 14.00 val. 
2019 m. veiklos plano darbo grupės pasitarimas-projekto 

svarstymas 
 

4 d. 11.00 val.  Edukacinių programų rengimo darbo grupės pasitarimas  21 kab. 

7, 21 d. 9.30 val.  Administracijos pasitarimai  35 kab. 

10 d. 13.00 val.  
Susitikimas su Pearson leidyklos Baltijos šalims atstovu 

Sandriu Backins (English Language Teaching) 
 

11 d. 9.00 val.  
Kėdainių rajono neformaliojo ugdymo asociacijos narių 

pasitarimas  
Kėdainių arena 

18 d. 12.30 val.  

Susitikimas su kandidatu į Kėdainių rajono savivaldybės 

merus Valentinu Tamuliu (Visuomeninis rinkimų komitetas 

Valentino Tamulio komanda – mūsų krašto sėkmei) 

25 kab. 

18 d. 13.00 val. Mokytojų tarybos posėdis 25 kab. 

24 d. 9.00 val.  
Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinė programa 

PT 

Kėdainių rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biure 

Sausio mėn.   Darbas su dokumentais, darbo grupėse, ataskaitų rengimas 24 kab. 

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams Tomas Salys 

2 d. 14.00 val. 
2019 m. veiklos plano darbo grupės pasitarimas-projekto 

svarstymas 
 

7, 21 d. 9.30 val.  Administracijos pasitarimai  35 kab. 

18 d. 12.30 val.  

Susitikimas su kandidatu į Kėdainių rajono savivaldybės 

merus Valentinu Tamuliu (Visuomeninis rinkimų komitetas 

Valentino Tamulio komanda – mūsų krašto sėkmei) 

25 kab. 

24 d. 
Seminaras „Viešųjų pirkimų problematika ir praktiniai 

aspektai“ 
Šiauliai 

 


