PATVIRTINTA
Kėdainių kalbų mokyklos direktoriaus
2019 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr.1V-54

VEIKLOS PLANAS
2019 m. rugsėjo mėn.
DATA, VIETA

2-6 d.
4 d. 15 val.
Kėdainių r. sav.
tarybos posėdžių
salė, 2 a.
5 d. 9 val.
Kėdainių r. sav.
administracija (709
kab.)
12 d. 14 val. 21 kab.
9 d., 23 d. 9.30 val.
35 kab.
17 d. 10 val.
Kėdainių r. sav.
tarybos posėdžių
salė, 2 a.

Iki 6 d.
Iki 11 d.
5-8 d.
Iki 20 d.
13 d. 14–19 val.
Česlovo Milošo
kultūros centre

17 d. 14.30 val.
Kėdainių švietimo
pagalbos tarnyba

RENGINIO PAVADINIMAS

ATSAKINGI,
DALYVIAI

PASITARIMAI
Neformaliojo švietimo kalbų mokymo
programas lankančių mokinių tėvų
susitikimai su grupių mokytojomis
(mokymosi sutarčių pasirašymas)

direktorius, programų
mokytojai, tėveliai

Kėdainių rajono savivaldybės
nevyriausybinių organizacijų tarybos
posėdis

Aida Bilinskienė

Kėdainių rajono neformaliojo vaikų
švietimo programų vertinimo komisijos
posėdis

Aida Bilinskienė

Darbo grupės Europos kalbų dienai paminėti
pasitarimas
Administracijos pasitarimas
Ugdymo įstaigų direktorių pasitarimas
METODINĖ IR KITA VEIKLA
Mokinių sąrašų tvarkymas, mokymo
sutarčių pasirašymas, pamokų tvarkaraščių
rengimas
El. dienyno pildymas (mokinių telefonai, el.
paštas)
Miesto šventė „Kėdainiai 467“.
Žr. programą savivaldybės tinklapyje.
Mokytojų etatinio apmokėjimo dokumentų
rengimas, sutarčių pasirašymas
Konferencija ,,Česlovo Milošo žemės
kultūrinis, istorinis kraštovaizdis ir
vietovardžiai“.
Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio
pasitarimas.
Darbotvarkėje: metodinės veiklos
organizavimas 2019 – 2020 m. m. ir kt.
klausimai.
Metodinio būrelio pirmininkė Ingrida
Neliupšienė Aušra Nesterovienė

darbo grupės nariai
administracija
Aida Bilinskienė

administratorius,
direktorius, direktoriaus
pavaduotojas ugdymui
programų mokytojai
bendruomenė
direktorius, direktoriaus
pavaduotojas ugdymui
Dalia Kasteckaitė

Registracija:
www.semiplius.lt
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Iki 20 d.

Rugsėjo 20 –22 d

24 d. 10 val.
Kėdainių švietimo
pagalbos tarnyba
26 d. 15.30 val.
(vieta bus
patikslinta)

Asmenų, turinčių teisę į važiavimo išlaidų
kompensavimą, sąrašo parengimas
Europos paveldo dienų „Kultūros paveldas:
pažink ir pramogauk“ renginiai (žr.
http://www.kedainiai.lt,
2019-08-28,
KVIEČIA
EUROPOS
PAVELDO
DIENŲ RENGINIAI KĖDAINIUOSE)
Seminaras „Darbuotojų motyvavimo
specifika šiuolaikinėje mokykloje“
Edukacinis renginys, skirtas Europos kalbų
dienai paminėti (kartu su neformaliojo
švietimo mokyklomis)

administratorius,
programų mokytojai

pageidaujantieji

Aida Bilinskienė

Programų dalyviai ir
mokytojai

