
PATVIRTINTA 

Kėdainių kalbų mokyklos direktoriaus  

2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 1V-82 

 

VEIKLOS PLANAS 

2019 m. lapkričio mėn. 

 

PASITARIMAI 

4, 25 d. 9.30 val. 
35 kab. 

Administracijos pasitarimas 
Aida, Dalia, Tomas, 

Aurelija 

6 d. 17.30 val. 
35 kab.  

Mokyklos tarybos posėdis  Mokyklos taryba 

7 d. 14 val.  

21 kab.  

Darbo grupės šv. Martyno ir tolerancijos renginiui 

organizuoti pasitarimas 
Darbo grupė 

11 d. 13 val.  
21 kab. 

Darbo grupės 2019 m. veiklos planui įsivertinti ir 

2020 m. projektui parengti susitikimas 
Darbo grupė 

12 d. 10 val. 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Ugdymo įstaigų direktorių pasitarimas Direktorius 

14 d. 13 val. 
Kalėdinių mokinių vedamų pamokų 1-5 kl. 

mokiniams darbo grupės pasitarimas 
Darbo grupė 

28 d. 13 val.  
25 kab.  

Mokytojų tarybos posėdis Mokytojai 

28 d. 9 val. 
Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų ir programų 

atitikties reikalavimams vertinimo komisijos posėdis 
Direktorius 

METODINĖ VEIKLA 

5 d. 15.30 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Anglų kalbos mokytojų metodinis pasitarimas: 
metodinės priemonės pristatymas; pratybos 1-ai 

klasei „Smart kids 1“.  

Pranešėja – Agnė Milašienė, Kėdainių kalbų 

mokyklos mokytoja metodininkė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

8 d. 14 val. 
Kėdainių krašto 

muziejaus 

Daugiakultūris 

centras 

Konferencija lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos 

bei pageidaujantiems mokytojams, vadovams, 

gimnazistams „Žemė prašo nepamiršti vardų“ 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Pažymėjimo blanko 

mokestis – 1,00 eur 

13 d. 13 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo pedagogams „Ritmika ir 

ritminiai žaidimai ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir pradinio ugdymo amžiaus 
vaikams“. 3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų 

bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas. 

Seminaro turinys:  Ritmas – kodėl jis toks svarbus 

mūsų gyvenime, kuo jis naudingas vaikams?  

Ritmavimo panaudojimo muzikos užsiėmimuose 

įvairovė ir galimybės;  Praktinės žinios apie įvairias 

naujas raiškos galimybes organizuojant 

ikimokyklinio amžiaus vaikų muzikinį ugdymą. 

Lektorė – vyr. mokytoja Daiva Štarevičiūtė, Kauno 

l/d „Daigelis“ 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Dalyvio mokestis –  

15,00 eur 

19 d. 15 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Rajono ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų 

ugdymui metodinio susivienijimo pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 

2019–2020 m. m. ir kt. klausimai 

Registracija: 

www.semiplius.lt 
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20 d. 14-18 val. 
Atestuojamos mokytojos Agnės Milašienės 

veiklos stebėjimas 
Vertintojai 

25 d. 13 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytojams ,,Rengiamės lietuvių kalbos ir 

literatūros egzaminui: patarimai ir pagalba 

abiturientui kaip struktūruotai pasirengti VBE”.  

3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir 

dalykinių kompetencijų tobulinimas. Seminaro 

turinys:  Kaip analizuoti privalomuosius kūrinius? 

 Kaip kartoti rašybą, sintaksę?  Kaip tobulinti 

teksto raišką?  Kaip planuoti teksto kūrimą, kaip jį 

redaguoti?  Koks pasiektas rezultatas ir kokių 

gebėjimų dar reikia įgyti? Lektoriai: Alius 

Avčinikas, Vilniaus Užupio gimnazijos mokytojas, 

M. Lukšienės premijos laureatas, programos 

,,Renkuosi mokyti“ alumnas, vadovėlių autorius; 

Aušra Smaleckienė, Vilniaus Užupio gimnazijos 

mokytoja, vadovėlių autorė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Dalyvio mokestis –  

18,00 eur 

KITA VEIKLA 

Lapkričio mėn. 
Kėdainių kalbų 

mokykla, Pirmūnų 

g. 13A , Kėdainiai 

Kėdainių „Ryto“ progimnazijos mokinių kūrybinių 

darbų paroda „Meška – Berlyno simbolis“. Parodą 

parengė: vyr. mokytoja Daiva Chmeliauskienė, 

mokytoja metodininkė Audronė Rudienė, mokytojas 

metodininkas Audrius Vasiliauskas, Kėdainių 

„Ryto“ progimnazija 

Daiva Chmeliauskienė 

11 d. 17 val.   Šv. Martyno ir tolerancijos dienos  minėjimas Darbo grupė  

14 d. Vilnius 
Programos „Aš galiu" mokinių edukacinė išvyka į 

Vilnių 
 

14 d. 9 val.  

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

tarybos posėdžių 

salėje 

Mokymai rajono nevyriausybinių organizacijų 

vadovams ir atstovams „Sprendimų įtakojimas 

nacionaliniu lygmeniu“.  

Lektorius Prof. Arūnas Augustinaitis (Kazimiero 

Simonavičiaus universiteto rektorius) 

 

15 d.  

Projekto Nordplus Junior „Atsigręžkim į gamtą dėl 

darnios ateities“ mokinių atranka į susitikimą 

Švedijoje, vyksiantį  2020 m. vasario mėn.  

Projekto darbo grupė  

20 d. 12 val. NVO forumas  

20 d. 

Atrinktų į projekto Nordplus Junior „Atsigręžkim į 

gamtą dėl darnios ateities“ susitikimą Švedijoje 

mokinių/tėvų  sutikimų pasirašymas iki lapkričio 20 

d. 

Projektų vadovas 

21 d. 16 val. 
Projekto „Bendrystės kodas“ renginys „Atspaudų 

įvairovė“ 
 

22–23 d. Vilniuje, 

LITEXPO parodų 

ir konferencijų 

centre 

Devintoji edukacinė paroda MOKYKLA 2019, 

skirta visai švietimo bendruomenei – mokytojams, 

mokyklų vadovams ir administracijai, ugdymo 

įstaigų steigėjams, mokiniams ir jų tėvams 

Pedagogų bendruomenė 

Iki 29 d.  

Bilietų į projekto Nordplus Junior „Atsigręžkim į 

gamtą dėl darnios ateities“ Švedijoje paieška ir 

pirkimas  

Projektų vadovas 

Pastaba. 2019-11-11–2019-11-20 mokyklos direktorė atostogauja. 


