KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLOS VADOVŲ DARBOTVARKĖS
2019 m. balandžio mėn.

2 d. 9 val.
2 d. 17 val.
3 d. 13.30 val.
3 d. 15 val.

Direktorė Aida Bilinskienė
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

5 d. 10 val.

Nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdis

8 d., 29 d.
9.30 val.

Administracijos pasitarimas

8 d. 16 val.
9-10 d.
15 d. 10 val.

Lietuvių kalbos dienai skirtas renginys ,,Lietuvių kalba,
kultūra, tradicijos“
Susitikimas su www.edukatoriai.lt direktoriumi Vygintu
Eidėnu
Ugdymo įstaigų direktorių pasitarimas

Kėdainių r. sav.
25 kab.
21 kab.
Kėdainių r. sav. tarybos
posėdžių salė
35 kab.
Kalbų mokyklos salė
35 kab.
Kėdainių „Ryto“
progimnazija
Kėdainių arena
Kėdainių švietimo
pagalbos tarnyba
25 kab.
Kauno apskrities viešoji
biblioteka

19 d. 9 val.

Lietuvos švietimo vadovų forumas
Seminaras „Mokyklos veiklos planavimo ypatumai ir planų
sistemos dermė“
Seminaras „IT panaudojimo galimybės mokant(is) kalbų“

25 d. 11 val.

„Menų dūzgės“: knygų bokštas ir pažintis su kaunistika

Pagal atskirus
susitarimus

Iniciatyvos-projekto „Pasaulio kultūrų virtuvė“ pristatymas
verslo atstovams ir paramos rinkimas
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckaitė
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

25 kab.

8 d., 29 d.
9.30 val.

Administracijos pasitarimas

35 kab.

8 d. 16 val.

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

12 d. 10 val.

Kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Neformaliojo
ugdymo metodų taikymas vasaros stovyklose“

15 d.
16 d. 10 val.

2 d. 17 val.
3 d. 13.30 val.
3 d. 15 val.

21 kab.

Kalbų mokyklos salė
Vilnius Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo
centras

Paskaita ,,Vaiko emocinis intelektas: kaip žinoti kiek jo
Kėdainiuose
yra?“
Darbo grupės dėl mokinių kūrybinių darbų leidinio
17 d. 14 val.
pasitarimas
Seminaras „IT panaudojimo galimybės mokant(is) kalbų“
25 kab.
19 d. 9 val.
VHM Konferencija ,,Minties ir jausmo jungtis visuminiame
„Radisson Blu“
24 d. 10 val.
ugdyme“
Vilnius
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams Tomas Salys
8 d., 29 d.
Administracijos pasitarimas
35 kab.
9.30 val.
16 d. 18 val.

