PATVIRTINTA
Kėdainių kalbų mokyklos direktoriaus
2019 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1V-22

VEIKLOS PLANAS
2019 m. balandžio mėn.
DATA, LAIKAS
2 d. 9 val.
Kėdainių r. sav.
2 d. 17 val.
25 kab.
3 d. 13.30 val.
21 kab.
3 d. 15 val.
5 d. 10 val.
Kėdainių r. sav.
tarybos posėdžių
salė
8 d., 29 d. 9.30 val.
35 kab.
15 d. 10 val.
Kėdainių „Ryto“
progimnazija
17 d. 14 val.
24 d. 15 val.

2 d. 15 val.
Kėdainių švietimo
pagalbos tarnyba,
Josvainių g. 40,
Kėdainiai
3 d. 18 val. Kėdainių
Daugiakultūris
centras
4 d. 9.30 val.
Grėjaus namas,
Didžioji g. 36,
Kėdainiai
8 d. 16 val.
Kalbų mokyklos salė

PASITARIMAI
NVO konkursui pateiktų paraiškų vertinimas
FŠP programos IV kurso mokinių tėvelių susirinkimas
dėl mokslo metų pabaigos šventės organizavimo
Edukacinių programų rengimo darbo grupės pasitarimas
Lietuvių kalbos dienų minėjimo renginio darbo grupės
pasitarimas
Nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdis

Administracijos pasitarimas
Ugdymo įstaigų direktorių pasitarimas
Darbo grupės dėl mokinių kūrybinių darbų leidinio
pasitarimas
Anglų kalbos konkurso bendrojo lavinimo mokyklų
mokiniams ,,Aš – Europos pilietis“ organizavimo darbo
grupės pasitarimas
METODINĖ IR KITA VEIKLA
Paskaita pedagogams, švietimo pagalbos specialistams,
vadovams „VMI elektroninis deklaravimas vykdantiems
individualią veiklą“.
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir
dalykinių kompetencijų tobulinimas.
Lektorė – Audra Skirkienė, Valstybinės mokesčių
inspekcijos mokestinių prievolių departamento vyr.
specialistė
Vilhelmo Čepinskio kūrybos vakaras

ATSAKINGI/
DALYVIAI
Aida
Izolina, Agnė, Aida,
Dalia
Agnė, Izolina, Rima,
Aistė, Aida, Dalia
Dalia, Aida

Aida
Aida, Tomas, Aurelija,
Dalia
Aida
Darbo grupė
Darbo grupė

Pageidaujantieji

Pageidaujantieji

Jaunimo savanoriškos tarnybos priimančių organizacijų
mokymai

Akvilė

Lietuvių kalbos dienai skirtas renginys ,,Lietuvių kalba,
kultūra, tradicijos“

FŠP programos I–III
kurso mokiniai

2
12 d. 10 val. Vilnius
Lietuvos mokinių
neformaliojo
švietimo centras
16 d. 10 val.
Kėdainių švietimo
pagalbos tarnyba,
Josvainių g. 40,
Kėdainiai
16 d. 18 val.
Kėdainiuose

19 d. 9 val.
25 kab.

19 d. 9 val. Kėdainių
švietimo pagalbos
tarnyba, Josvainių g.
40, Kėdainiai 14 val.
23–26 d.
Uddevalla Švedija
24 d. 10 val.
„Radisson Blu“
Vilnius

Kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Neformaliojo
ugdymo metodų taikymas vasaros stovyklose“
Seminaras ketinantiems tapti ugdymo įstaigų vadovais ir
dirbantiems švietimo įstaigų vadovams „Mokyklos
veiklos planavimo ypatumai ir planų sistemos dermė“.
2 prioritetas. Įrodymais grįstas mokymas. Lektorius – dr.
Gintautas Cibulskas, Kauno technologijos universitetas
Paskaita ,,Vaiko emocinis intelektas: kaip žinoti kiek
jo yra?“
Seminaras Kėdainių kalbų mokyklos pedagogams:
„IT panaudojimo galimybės mokant(is) kalbų“.
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir
dalykinių kompetencijų tobulinimas.
Lektorės: mokytoja metodininkė Agnė Milašienė,
Soberon Merce Dolores, neformaliojo švietimo (kalbų)
mokytoja, Kėdainių kalbų mokykla
Kėdainių rajono 8-ų klasių mokinių rusų kalbos
olimpiada. Olimpiados darbų vertinimas
Nordplus Junior projekto „Skaitmeniniai gramatikos
pratimai“ darbo grupės darbinis susitikimas
VHM Konferencija ,,Minties ir jausmo jungtis
visuminiame ugdyme“.
Rengėjas (-ai): Vilniaus humanistinė mokykla

Dalia

Registracija:
www.semiplius.lt
Dalyvio mokestis –
24,00 Eur
Pageidaujantieji
Registracija:
www.semiplius.lt
Pažymėjimo blanko
mokestis – 1,00 Eur.
Mokytojų dalyvavimas
privalomas
Registracija iki 15 d.
https://www.centras.ke
dainiai.lm.lt/konkursai
Ieva, Agnė, Asta,
Aistė
Pageidaujantieji
(reikalinga išankstinė
registracija)

25 d.
11-13 val.
Kauno apskrities
viešoji biblioteka

„Menų dūzgės“: knygų bokštas ir pažintis su kaunistika.
Rengėjas (-ai): Kauno apskrities viešoji biblioteka ir
Ugdymo plėtotės centras. Plačiau:
https://sodas.ugdome.lt/?fbclid=IwAR2iTGc97JWoklW
7f3WItBFippnlU7d8Y69CSPrSNNzHLG2tNrDuNsqO8
uM

Pageidaujantieji
(reikalinga išankstinė
registracija)
https://duomenys.ugdo
me.lt/renginys/?duzges
-pa82-2019-04

Iki balandžio 26 d.

Duomenys apie gabių mokinių pasiekimus olimpiadose.
Informaciją pateikti direktoriaus pavaduotojai ugdymui

Mokytojai

Iki 30 d. 15 val.

Paraiškos Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programų
konkursui. www.kedainiai.lt / Veiklos sritys / Švietimas
/ Veikla / Vaikų vasaros poilsis / Rytui Tamašauskui

Darbo grupė

Visą mėnesį
Visą mėnesį
Visą mėnesį

Informacijos apie 2 proc. sumokėto gyventojų pajamų
mokesčio skyrimą paramai skleidimas
Pamokų, veiklos stebėsena
Mokyklos veiklos viešinimui reikalingos informacijos
rengimas

Bendruomenė
Dalia
Akvilė, programų
mokytojai

Gegužės 9 d. Rajoninės anglų kalbos poezijos ir dramos šventė: „Poetry And Drama Make Us Feel Happy“.
Registracija iki balandžio 15 d.
Gegužės 10 d. Kėdainių rajono 5-12 kl. mokinių rusų kalbos meninio skaitymo konkursas.
Registracija iki balandžio 15 d.
Gegužės mėn. Kėdainių rajono 6 ir 8 kl. mokinių anglų kalbos konkursas.
Registracija iki balandžio 15 d.

