
PATVIRTINTA 

Kėdainių kalbų mokyklos direktoriaus  

2019 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 1V-63 

VEIKLOS  PLANAS 
2019 m. spalio mėn. 

PASITARIMAI 

1 d. 10 val. 
NVO tarybos darbo grupės pasitarimas dėl forumo 

organizavimo 
Aida 

3 d. 13.50 val. 

21 kab. 
Šventinė popietė Tarptautinės mokytojų dienos proga Mokytojai 

4 d. 15.30 val. 

Kėdainių 

laisvalaikio centras 

Kėdainių rajono savivaldybės METŲ MOKYTOJO 

premijos įteikimas ir šventinis koncertas 
Mokytojai 

7, 21 d. 9.30 val. 
35 kab. 

Administracijos pasitarimai 
Tomas, Dalia, 

Aurelija, Akvilė 

METODINĖ VEIKLA 

1 d. 10 val. 
Kėdainių muzikos 

mokykla 

Konferencija šalies muzikos, meno mokyklų 

pedagogams „Mokinio pažangos ir pasiekimų 

vertinimo iššūkiai neformaliojo ugdymo mokykloje“.  

1 prioritetas. Individuali mokinio pažanga: pažinimas, 

stebėjimas, vertinimas 

Dalia  

9 d. Šiaulių Dainų 

progimnazija, 

Dainų g. 45, 

Šiauliai Išvykstame 

11 val. nuo 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnybos 

Seminaras anglų kalbos mokytojams „Šiuolaikinių 

ugdymo(si) metodų ir priemonių taikymas anglų 

kalbos pamokose“.  

3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir 

dalykinių kompetencijų tobulinimas. Šiaulių Dainų 

progimnazija 

Rima  

11 d. 15.30 val. 
Kėdainių rajono 

savivaldybės 

viešoji biblioteka 

Konferencija Mikalojaus Daukšos „Postilei“ 420 Dalia  

17 d. Kaunas 
Seminaras „Dokumentų valdymo pertvarka Lietuvoje: 

nauji reikalavimai, iššūkiai, būtini darbai“  
Akvilė  

23 d. Kėdainiai 
Mokymai „Facebook rinkodara ir reklama 

pradedantiesiems“  

Akvilė  

Aida  

24 d. 15 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Vokiečių kalbos mokytojų metodinis pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2019 

- 2020 m. m. ir kt. klausimai 

Daiva  

Registracija: 

www.semiplius.lt 

24 d. 15 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Rajono ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų 

ugdymui metodinis pasitarimas.  

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2019 

- 2020 m. m. ir kt. klausimai.  

Metodinio būrelio pirmininkė Regina Bičkienė 

Dalia  

Registracija: 

www.semiplius.lt 

28 d. 10 val. 

Kaunas 
Seminaras darbo teisės klausimais Aida 

29 d. 10 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Seminaras įvairių dalykų mokytojams „Grįžtamasis 

ryšys pamokoje“. 3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų 

bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas. 

Pageidaujantieji 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
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Lektorė - švietimo konsultantė Asta Martinkienė, 

Kupiškio L.Stuokos - Gucevičiaus gimnazija 

Dalyvio mokestis 

– 18,00 eur 

29 d. 10 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinis 

pasitarimas. Darbotvarkėje: metodinės veiklos 

organizavimas 2019–2020 m. m. ir kt. klausimai. 

Metodinio būrelio pirmininkė Aldona Šliažaitė 

Dalia  

Aida  

Registracija: 

www.semiplius.lt 

29 d. 11 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Rusų kalbos mokytojų metodinis pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2019 

- 2020 m. m. ir kt. klausimai. Metodinio būrelio 

pirmininkė Vitalija Valantiejienė 

Nijolė  

Registracija: 

www.semiplius.lt 

29 d. 14 val. 

Lukas Klimantavičius, UAB „Lantel” Kauno regiono 

pardavimų vadovas, pristatys ir supažindins su 

interaktyviais kubais. Pristatymo trukmė – apie 1 val. 

KM darbuotojai 

30 d. 10 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Seminaras raštvedžiams, ugdymo įstaigų 

pavaduotojams, pageidaujantiems pedagogams 

„Dokumentų valdymo reforma švietimo įstaigose: 

pasikeitimai nuo 2020 metų“.  

Lektorė - dr. Virginija Chreptavičienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Dalyvio mokestis 

– 24,00 eur 

30 d. Žemaičių 

dailės muziejus, 

Parko g. 1, Plungė 

Seminaras Kėdainių kalbų mokyklos pedagogams 
„Istorinio ir kultūrinio Žemaitijos paveldo pažinimas". 

3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir 

dalykinių kompetencijų tobulinimas. Lektoriai: Danutė 

Einikienė, Žemaičių dailės muziejaus muziejininkė; 

Laimutė Arlauskienė, Žemaitės memorialinio 

muziejaus muziejininkė; Andrius Dacius, Žemaičių 

kultūros draugijos pirmininkas 

KM bendruomenė 

KITA VEIKLA 

Rugsėjo 30–spalio 

3 d.  

Tarptautinio projekto Nordplus Junior projekto „Atgal 

į gamtą dėl darnios ateities“ Nr. NPJP-2018/10228 

partnerių susitikimas Latvijoje 

Ieva, 

Agnė, Aistė 

8 d.  
Neformaliojo švietimo programos NVŠ ir FŠPU 

mokyklose. 1 priedas. Pateikti Rytui Tamašauskui 
Dalia Kasteckaitė 

Spalio mėn. 

paskutinė savaitė 
NVŠ programos „Aš galiu“ I kurso mokinių krikštynos Agnė, Aistė 

Iki spalio 11 d. Kompiuterių atnaujinimas (25, 31, 36 kab.) Arūnas 

Iki spalio 14 d. Mokinių atstovų į Mokyklos tarybą rinkimai 
Grupių kuratorės, 

Ieva 

Iki spalio 18 d.  
pavaduotojui 

ugdymui 

Mokinių ugdymo/si veiklų organizavimo netradicinėje 

aplinkoje planai ir finansavimo poreikis (planuojame 

iki gruodžio 31 d.).  

Informaciją pateikti pavaduotojui ugdymui 

Mokytojai 

Iki spalio 18 d.  
pavaduotojui 

ugdymui 

Edukacinių išvykų organizavimo planavimas ir 

finansavimo poreikis.  

Informaciją pateikti pavaduotojui ugdymui 

Mokytojai 

Visą mėnesį 
El. dienyno tvarkymas (tėvų kontaktai, mokinių 

lankomumo žymėjimas) 
Mokytojai 

Data bus 

patikslinta 

Nuotolinis Nordplus Junior „Gerovės sistemos. 

Grėsmės ir galimybės“ projekto susitikimas 
Darbo grupė 

 


