
 

 

PATVIRTINTA  

Kalbų mokyklos direktoriaus  

2019 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. 1V-42 

 
VEIKLOS PLANAS 

 

2019 M. BIRŽELIO MĖN. 

DATA, VIETA PASITARIMAI DALYVIAI  

4 d. 14 val. 

26 kab. 

Mokytojų susirinkimas 

1. Dėl tarptautinės projektinės veiklos 

2. Dėl mokytojų veiklos įsivertinimo 

3. Dėl vaikų vasaros poilsio stovyklos veiklų 

organizavimo  

4. Kiti klausimai 

Mokytojai 

5 d. 10 val. 

Lietuvos mokinių 

neformaliojo 

švietimo centras 

(Džiaugsmo g. 44, 

Vilnius) 

Kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Gera 

mokyklos vadyba–kiekvieno vaiko sėkmei“ 
Aida 

5 d. 14 val.  

26 kab. 

Konsultacija dėl pensijų reformos ir draudimo. 

Konsultantas Lukas iš FUTURE 

INVESTMENTS 

Darbuotojai 

10 d. 10 val. 

21 kab. 

Anglų kalbos mokytojų pasitarimas dėl 2019-

2020 m. m. darbo krūvio paskirstymo 
Mokytojai 

11 d. 11 val.  
,,Išmaniųjų mokyklėlės“ mokytojų pasitarimas 

dėl metodinės medžiagos rengimo ir leidimo 

Audrius, Agnė, 

Aistė, Gitana, 

Jovita 

11 d. 10 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

(Josvainių g. 40, 

Kėdainiai) 

Projektinio pasiūlymo pildymo mokymai 

(lektorius Mindaugas Kiznys) 
Pageidaujantieji 

13 d. 10 val.  Pasitarimas dėl ugdymo plano 

Agnė, Aistė, 

Izolina, Rima, 

Ieva 

13 d. 13 val. 
Kėdainių visuomenės sveikatos biuro specialisto 

paskaita apie sveiką mitybą 

Mokytojai ir 

darbuotojai 

METODINĖ IR KITA VEIKLA 

5 d. 10 val. 
Kėdainių l/d 

„Puriena“, 

(Mindaugo g. 20, 

Kėdainiai) 

Konferencija ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo mokytojams: „Iššūkiai šiuolaikinėje 

ikimokyklinėje įstaigoje“. 3 prioritetas. 

Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų tobulinimas. Lektoriai: Laimutė 

Jankauskienė, ŠMSM ikimokyklinio ir pradinio 

ugdymo skyriaus vedėja; soc. m. dr. Austėja 

Landsbergienė, edukologė; dr. Sigita Saulėnienė, 

Kauno kolegijos menų ir ugdymo fakulteto 

pedagogikos katedros vedėja 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 eur 

Agnė, Aistė, Rima 
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6 d. 15 val. 

Kėdainių arena 

(J. Basanavičiaus 

g. 1, Kėdainiai) 

Neformaliojo ugdymo asociacijos projekto 

„Bendrystės kodas KSMD“ renginys „Mini 

olimpinės varžybos“. 

Kalbų mokyklai atstovauja 12 mokinių (10–12 

metų) ir 3 darbuotojų komanda. KM komandą 

palaiko aistruoliai (mokytojai ir mokiniai) 

Ieva (vadovė), 

Aistė, Akvilė, 

Aida, Dalia, 

Tomas 

12 d. 14 val. 
Kauno „Saulės“ 

gimnazija 

(Savanorių pr. 46, 

Kaunas) 

Paskaita (konsultacija) bendrojo ugdymo 

mokyklų direktoriams, Švietimo skyriaus 

specialistams: „Pedagogų etatinio darbo 

apmokėjimo ypatumai 2019–2020 mokslo 

metais“. Lektorė – Sonata Drazdavičienė, Kauno 

„Saulės“ gimnazijos direktorė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Dalyvio mokestis 

– 10,00 eur 

Aida 

Iki 12 d.  

Kalbų mokyklos nuostatų registravimas VĮ 

„Registrų centras“ ir procedūrų atlikimas teisės 

aktų nustatyta tvarka 

Aida 

Iki 14d. 
Veiklos portfolio rengimas besiatestuojantiems 

mokytojams 
Agnė 

Iki 14 d. 
Neformaliojo vaikų švietimo programų peržiūra 

ir redagavimas (pagal poreikį) 
Mokytojai 

Iki 14 d. 
2019–2020 m. m. nepamokinės veiklos 

planavimas 
Mokytojai 

Iki 14 d. 

Ataskaitų už nekontaktinių valandų veikloms, 

skirtoms Kalbų mokyklos bendruomenei, 

rengimas ir pateikimas 

Mokytojai 

20 d. 

(Šiaulių Dainų 

progimnazija, 

Dainų g. 45, 

Šiauliai) 

Seminaras anglų kalbos mokytojams: 

„Šiuolaikinių ugdymo(si) metodų ir priemonių 

taikymas anglų kalbos pamokose“. 3 prioritetas. 

Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų tobulinimas. Lektoriai: mokytoja 

metodininkė Kristina Bliūdžiuvienė, mokytoja 

metodininkė Jūratė Valionienė, mokytoja 

metodininkė Aušra Ramanauskienė, mokytoja 

metodininkė Vilma Matuzevičienė, Šiaulių 

Dainų progimnazija 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

iki 12 d. Dalyvio 

mokestis – 14,00 

eur 

Visą mėnesį 
Informacijos apie vykdomas neformaliojo 

švietimo programas viešinimas 
Mokytojai 

Visą mėnesį Veiklos dokumentų tvarkymas 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui 


