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  VEIKLOS PLANAS 

2020 m. sausio mėn. 

PASITARIMAI 

2 d.  
2020 m. veiklos plano projekto svarstymas 

(darbo grupės nariams išsiųstas plano projektas) 

Darbo grupė el. 

paštu siunčia 

pastabas iki 10 d.  

9 d. 13.30–17 val. 

Miško g. 11, 

Kaunas 

Aktyvių piliečių fondo praktinis seminaras Direktorius 

9 d. 13.00 val. 2020 m. veiklos plano projekto derinimas 

Darbo grupė, 

mokyklos 

mokytojai 

13, 20 d. 

9.30 val., 35 kab. 
Administracijos pasitarimai Darbuotojai 

Data derinama   Mokyklos tarybos posėdis Mokyklos taryba  

23 d. 13.00 val. 
Mokytojų tarybos posėdis 

1. Dėl KM 2019 m. veiklos plano įgyvendinimo 

2. Dėl KM 2020 m. veiklos plano projekto 

Mokytojų taryba 

Data derinama 

KM 2018–2022 m. strateginio plano 

įgyvendinimo stebėsenos darbo grupės 

pasitarimas 

Darbo grupė 

Pagal susitarimus 
Metiniai pokalbiai su darbuotojais apie 2019 m. 

veiklos rezultatus 
Direktorius  

Pagal atskirus 

susitarimus 

Susitikimai dėl projekto „Pasaulio kultūrų 

virtuvė“ įgyvendinimo 
Direktorius 

METODINĖ IR KITA VEIKLA 

8 d. 10 val. 

KŠPT, Josvainių 

g. 40, Kėdainiai 

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada (11 

kl.) 
Izolina  

15 d.  

10-17 val. 

SMK Socialinių 

mokslų kolegija, 

Vilnius 

Švietimo konferencija „Ugdymas ir psichologija 

2020“ 

 

Mokytojai 

20 d. 10 val. 

KŠPT, Josvainių 

g. 40, Kėdainiai  

Lietuvos mokinių anglų kalbos 9–10 kl. 

konkursas 
Agnė, Aistė, Jurga 

21 d. 9 val. KŠPT, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros 

olimpiada (rajoninis etapas) 
Aida 



2 

 
 
 
 

Iki 20 d.  Vadovo 2019 m. ataskaitų rengimas  Direktorius 

Sausio mėn. 
Dalyvavimas vertimų ir iliustracijų konkurse 

,,Tavo žvilgsnis‘2020“ 

Užregistruoti 

mokiniai 

Iki sausio 31 d.  
Mokytojų veiklos vertinimas ir įsivertinimas, 

ataskaitos už veiklą mokyklos bendruomenei 
Mokytojai 

Data bus 

tikslinama 

Pamoka apie amatus su NVŠ programos ,,Aš 

galiu“ III kurso mokiniais Arnetų name 
Izolina 

Iki sausio 31 d.  
I pusmečio rezultatų išvedimas el. dienyne ir 

aptarimas grupėse 
Mokytojai 

Iki sausio 31 d.  Mokinių apklausa apie ugdymo prioritetus  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Sausio mėn.  
Mokytojų Jurgos ir Aidos pamokų stebėjimas ir 

aptarimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Sausio mėn. 

Pirmosios projekto ,,Gerovės sistemos – grėsmės 

ir galimybės“ užduoties rengimas, pristatymas ir 

talpinimas į Etwinning platformą apie gerovės 

sistemą Lietuvoje 

Darbo grupė ir 

atrinktų mokinių 

grupė 

Sausio mėn. 

Pasiruošimas Nordplus Junior projekto 

,,Atsigręžkim į gamtą dėl darnios ateities“ 

susitikimui Švedijoje  

Ieva, Laimutė 

atrinktų mokinių 

grupė 

Sausio mėn. 
Projektinės Nordplus Languages paraiškos 

rengimas  
Ieva 

 


