
PATVIRTINTA 

Kėdainių kalbų mokyklos direktoriaus  

2019 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 1V-91 

 

VEIKLOS PLANAS 

2019 m. gruodžio mėn. 

PASITARIMAI 

5 d. 14 val. 

21 kab. 

Adventinių pamokų ,,Skaitau pasaką TAU, MANO 

DRAUGE“ darbo grupės susirinkimas 
Darbo grupė 

9 ir 23 d. 9.30 val.  

 35 kab. 
Administracijos pasitarimai 

Aida, Dalia, 

Tomas, Aurelija 

10 d. 13 val.  

21 kab. 

KM 2020 m. veiklos plano rengimo darbo grupės 

pasitarimas 
Darbo grupė 

20 d. 11.30 val. 

25 kab.  
Atestacijos komisijos posėdis 

Atestacijos 

komisija 

23 d. 13 val.  

25 kab. 

Seminaras Kalbų mokyklos mokytojams ,,Kaip 

atskleisti paauglių talentus?“. 

Seminarą veda neformaliojo švietimo kalbų (vokiečių) 

vyr. mokytoja Daiva Chmeliauskienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 eur 

METODINĖ VEIKLA 

2 d. 10 val.  

M. Daukšos viešosios 

bibliotekos Vaikų ir 

jaunimo skyrius 

Mokymai „Sprendimų įtakojimas vietos lygmeniu“ Aida 

4 d. 10 val.  

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, Kėdainiai 

Seminaras švietimo įstaigų vadovams, metodinių 

grupių/būrelių vadovams, klasių vadovams „Lyderystė 

mokykloje: asmeninio, grupės ir organizacijos 

lygmens specifika. Lyderio įtakos darymo 

instrumentai”. 2 prioritetas. Įrodymais grįstas 

mokymas. Laukiamas rezultatas: seminaro dalyviai 

susipažins su lyderystės mokykloje asmeniniame, grupės 

ir organizacijos lygmenyse specifika, aptars pagrindines 

lyderystės vystymo kryptis, įgis įgūdžių savo veikloje 

taikyti du įtakos darymo instrumentus.  

Lektorius – dr. Gintautas Cibulskas, Kauno 

technologijos universitetas 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Dalyvio mokestis 

– 22,00 eur 

4 d. 16 val. 

Daugiakultūris centras, 

Senosios Rinkos a. 12, 

Kėdainiai 

Šventinis aktorių Olitos Dautartaitės ir Petro 

Venclovo spektaklis „Vaižgantas kaip Viešpaties 

diena”. Organizatorė – mokytoja ekspertė Aldona 

Šliažaitė, rajono lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų 

metodinio būrelio pirmininkė 

Pageidaujantieji 

6 d. 9.30 val.  

Kėdainių rajono neformaliojo ugdymo asociacijos 

projekto „Bendrystės kodas KSMD“ baigiamasis 

renginys – edukacinė išvyka į Rygą (spektaklis 

,,Turaidos rožė“) 

Neformaliojo 

ugdymo asociacija 



 
 
 

8 d. 9 val. 

Kėdainių kalbų mokykla 

Edukacinė 6-7 kl. mokinių išvyka į Klaipėdos muzikinį 

teatrą 
Ieva Dalia  

9-12 d. Projektas ,,Skaitau pasaką TAU, MANO DRAUGE“ 
Vyresniųjų klasių 

mokiniai 

iki 12 d. Kėdainių „Ryto“ 

progimnazija. Pavasario 

g. 6, Kėdainiai 

Nacionalinis 1-4 klasių mokinių piešinių konkursas 

„Kalėdinis sapnas“.  

Organizatorius – Kėdainių „Ryto“ progimnazija 

1-4 kl. mokiniai 

Rima, Aistė, 

Išmanieji 

11 d. 14 val. 
Edukacinė programa ,,Krentanti žvaigždė“ su NVŠ 

programos ,,Aš kalbų pasaulyje“ 1-4 kl. mokiniais 
Aistė, Rima  

I-II savaitės 
Mokyklos puošimas žiemos šventėms, patalpų 

dekoravimas 

Tomas, Akvilė, 

Rima, Danguolė  

17 d. 9 val. 

Kėdainių rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

Privalomieji pirmosios pagalbos mokymai 
Aida, Aistė, Agnė, 

Laimutė, Rima 

17 d. 14 val. 

Kėdainių šviesioji 

gimnazija, 

Didžioji g. 62, 

Kėdainiai 

Gerosios patirties renginys anglų kalbos mokytojams 

„Kūrybiškumo ugdymas užsienio kalbų (anglų) 

pamokose naudojant IT įrankius ir mobiliąsias 

aplikacijas“. 3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų 

bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas.  

Lektorė – mokytoja metodininkė Ingrida Jarašienė, 

Kėdainių r. Krakių M.Katkaus gimnazija; mokytoja 

metodininkė Sniežana Slavinskienė, Kėdainių r. 

Josvainių gimnazija 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Pažymėjimo 

blanko mokestis – 

1,00 eur 

Iki 20 d. 
Mokinių atranka ir registracija į vertimų konkursą ,,Tavo 

žvilgsnis”  
NVŠ mokytojai 

Iki sausio 5 d. Metinių veiklos ataskaitų rengimas  

Dalia, Tomas, 

Aurelija, Ieva, 

Akvilė 

11 d. 19 val. 

Kėdainių kultūros 

centras 

Laikykitės Ten su Andriumi Tapinu Kėdainiuose Pageidaujantieji 

20 d. 719 kab. 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2020–2022 

metų atestacijos programa (vadovautis Nuostatų 28.2 p. 

ir 10 priedu) 

Dalia 

23 d. 16 val. 
Edukacinė programa ,,Raganėje“ (šventinis renginys 

Kalbų mokyklos darbuotojams) 
Darbuotojai 

2019 m. sausio 8 d. Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada (11 kl.) Izolina  

Gruodis–sausis 

Darbas su mokinių grupe, atrinkta dalyvauti Nordplus 

Junior projekte „Gerovės sistemos – grėsmės ir 

galimybės“. Power point pristatymo apie gerovės 

sistemą Lietuvoje rengimas 

Ieva 

Gruodis–sausis Nordplus Nordic Languages projekto paraiškos rengimas  Ieva 

 

 

https://www.facebook.com/events/545902675966137/?acontext=%7B%22source%22%3A2%2C%22source_dashboard_filter%22%3A%22discovery%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22dashboard%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22dashboard_home_discovery_filter%5C%22%7D%2C%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22discover_filter_list%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22dashboard_filter%5C%22%3A%5C%22discovery%5C%22%7D%7D%5d%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D

