PATVIRTINTA
Kėdainių kalbų mokyklos direktoriaus
2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 1V-9

KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS
2019 m. vasario mėn.
PASITARIMAI
4, 18 d. 9.30 val.
35 kab.

Vadovų pasitarimai

Aida, Dalia, Tomas,
Aurelija

5 d. 10 val.
Kėdainių švietimo
pagalbos tarnyba,
Josvainių g. 40,
Kėdainiai

Paskaita ugdymo įstaigų direktoriams:
„Kaip įsigyti draugų ir daryti įtaką žmonėms“ (edukacinės
knygos pristatymas).
2 prioritetas. Įrodymais grįstas mokymas.
Lektorius – Alanas Magyla, Kėdainių rajono Krakių M.
Katkaus gimnazijos direktorius

Registracija:
www.semiplius.lt
Pažymėjimo blanko
mokestis –
1,00 eur

6, 13 d. 13.30 val.

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės pasitarimai

20 d. 13 val.
25 kab.
22 d. 10 val.
Muzikos mokyklos
salėje
Sausio 30 d.
14.30 val.

Mokytojų tarybos posėdis

14 d. 11.40 val.
Kėdainių rajono
savivaldybė
11-15 d.

19 d. 8 val.
Vilnius

21 d. 10 val.
Kėdainių rajono
bibliotekos vaikų ir
jaunimo skyrius

Susitikimas su savivaldybės meru S. Grinkevičiumi
Darbo grupės Vasario 16-osios šventės minėjimui
organizuoti pasitarimas
METODINĖ IR KITA VEIKLA
Mokyklos direktorės 2018 m. veiklos ataskaitos ir metinių
užduočių pristatymas Kėdainių rajono savivaldybės merui
Šventiniai renginiai, skirti Lietuvos Valstybės atkūrimo
dienai
Seminaras lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams,
bibliotekininkams: „Vilniaus literatūrinių - kultūrinių
erdvių sąryšis su ugdymo turiniu“.
V. Mykolaičio-Putino memorialinio buto-muziejaus, V.
Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus, M.K.
Čiurlionio namų, Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus
viešosios bibliotekos ir MO muziejaus lankymas.
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir
dalykinių kompetencijų tobulinimas.
Lektoriai: jungtinė lektorių grupė
Seminaras Kėdainių kalbų mokyklos mokytojams ir
darbuotojams ,,Socialinių emocinių kompetencijų
ugdymas lavinant emocinį intelektą (EQ)“.
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir
dalykinių kompetencijų tobulinimas

Darbo grupė
Mokytojai
Pageidaujantieji
Darbo grupė

Aida
Darbo grupė

Registracija iki 12 d.:
www.semiplius.lt
Dalyvio mokestis –
16,00 eur

Registruotis per
sistemą
www.semiplius.lt
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26 d. 9 val.
Kėdainių švietimo
pagalbos tarnyba,
Josvainių g. 40
02-26 – 03-07

28 d. 9 val. Vilnius
Iki vasario
28 d.
Visą mėnesį

Kovo 1 d. 10 val.
Velžys, Panevėžys

Seminaras buhalteriams: „Duomenų pateikimas į viešojo
sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo
informacinę sistemą (VSAKIS)”.
Lektorė – Renata Paškauskienė, VSAFAS
Dalyvavimas projekte ,,Kalbų kengūra 2019“
Užsienio kalbų konkursas vyks kovo 6-7 d.
Lietuvių kalbos – vasario 26-27 d.
Edukacinė išvyka ekskursija į Vilniaus Gaono muziejų ir
MO galeriją. Tema ,,Kaip prakalbinti paveikslą“
Dalyvavimas vertimų ir iliustracijų projekte „Tavo
žvilgsnis“ (mokytojai išsiunčia mokinių darbus el. paštu)
Mokytojų Rimos, Agnės, Nijolės, Astos vedamų pamokų
stebėjimas
Seminaras mokyklos darbuotojams ,,Aktyviųjų metodų
panaudojimas neformaliojo ugdymo pamokose“.
Susitikimas su Velžio gimnazijos anglų kalbos mokytoja
Vaida Šiaučiūne. Panevėžio Miltinio teatro spektaklis
„Teatralas“

Dėl registracijos bus
papildomas raštas.
Pažymėjimus išduos
UAB „FACTUS
SUM“
Registracija iki
vasario 15 d.
Agnė, Rima ir Izolina
su III ir IV kurso
mokiniais
Užsiregistravę
dalyviai
Dalia

Darbuotojai
Bilieto kaina – 10 eurų

