
KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLOS VADOVŲ DARBOTVARKĖS 

  

2019 m. vasario mėn.  

 

Direktorė Aida Bilinskienė 

Sausio 30 d. 

14.30 val. 

Darbo grupės Vasario 16-osios šventės minėjimui 

organizuoti pasitarimas 
21 kab. 

4, 18 d.  

9.30 val. 
Vadovų pasitarimai 35 kab. 

5 d. 10 val. 
Paskaita ugdymo įstaigų direktoriams „Kaip įsigyti draugų 

ir daryti įtaką žmonėms“ (edukacinės knygos pristatymas) 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, Kėdainiai 

6, 13 d. 13.30 val. Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės pasitarimai 21 kab. 

14 d. 11.40 val. 
2018 m. veiklos ataskaitos ir metinių užduočių pristatymas 

Kėdainių rajono savivaldybės merui 

Kėdainių rajono 

savivaldybė 

19 d. 10 val. 
„Šiuolaikinės mokyklos vadyba: ypatumai, mokyklos  

bendruomenės potencialas ir jo panaudojimo galimybės“ 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, Kėdainiai 

20 d. 13 val. Mokytojų tarybos posėdis 25 kab. 

21 d. 10 val.  

Seminaras Kėdainių kalbų mokyklos mokytojams ir 

darbuotojams ,,Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas 

lavinant emocinį intelektą (EQ)“ 

Kėdainių rajono 

bibliotekos vaikų ir 

jaunimo skyrius 

22 d. 10 val.  Susitikimas su savivaldybės meru S. Grinkevičiumi  Muzikos mokyklos salė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckaitė 

4, 18 d.  

9.30 val. 
Vadovų pasitarimai 35 kab. 

6, 13 d. 13.30 val. Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės pasitarimai 21 kab. 

19 d. 8 val. 

 

Seminaras lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, 

bibliotekininkams „Vilniaus literatūrinių - kultūrinių erdvių 

sąryšis su ugdymo turiniu“ 

Vilnius 

 

20 d. 13 val. Mokytojų tarybos posėdis 25 kab. 

21 d. 10 val.  

Seminaras Kėdainių kalbų mokyklos mokytojams ir 

darbuotojams ,,Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas 

lavinant emocinį intelektą (EQ)“ 

Kėdainių rajono 

bibliotekos vaikų ir 

jaunimo skyrius 

22 d. 10 val.  Susitikimas su savivaldybės meru S. Grinkevičiumi  Muzikos mokyklos salė 

Visą mėnesį 
Mokytojų Rimos, Agnės, Nijolės, Astos vedamų pamokų 

stebėjimas 
 

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams Tomas Salys 

4, 18 d.  

9.30 val. 
Vadovų pasitarimai 35 kab. 

21 d. 10 val.  

Seminaras Kėdainių kalbų mokyklos mokytojams ir 

darbuotojams ,,Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas 

lavinant emocinį intelektą (EQ)“ 

Kėdainių rajono 

bibliotekos vaikų ir 

jaunimo skyrius 

22 d. 10 val.  Susitikimas su savivaldybės meru S. Grinkevičiumi  Muzikos mokyklos salė 

 


