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KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLA 
 

2020 M. VASARIO MĖN.VEIKLOS PLANAS 

PASITARIMAI 

4 d. 10 val. Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnyba 
Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas Aida Bilinskienė 

10 d. 15 val. Kėdainių r. 

savivaldybė 
NVO tarybos posėdis  Aida Bilinskienė 

10, 24 d. 9.30 val. 35 kab. Vadovų pasitarimai 
Aida, Dalia, Tomas, 

Aurelija 

20 d. 14 val. Kėdainių r. 

savivaldybė 

Mokyklos direktorės 2019 m. veiklos ataskaitos ir 

metinių užduočių pristatymas Kėdainių rajono 

savivaldybės merui 

Aida Bilinskienė 

19 d. 15 val. 25 kab. Mokytojų tarybos posėdis Mokytojai 

METODINĖ IR KITA VEIKLA 

3 d. 9.30 val. Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnyba 

Paskaita ,,Mokyklos organizacinė kultūra ir 

mikroklimatas“ 

Aida Bilinskienė, 

Dalia Kasteckaitė 

3 d. 13 val. Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnyba 

Seminaras vadovams ,,Kaip reikšmingai pagerinti 

Kėdainio rajono mokyklų organizacinę kultūrą ir 

mikroklimatą, siekiant aukštos ugdymo kokybės“ 

Aida Bilinskienė 

5 d. 9.30 val. LMNŠC, 

Vilnius 

Seminaras „Šiuolaikinė komunikacija ir laiko bei 

gyvenimo prioritetų valdymas" 
Aida Bilinskienė 

5 d. 14.30 val. Kaunas 
Edukacinė NVŠ programos ,,Aš galiu“ II kurso 

mokinių išvyka ,,Kauno pilies istorinė mozaika“ 

Mokytojos Aistė ir 

Agnė, savanorė Mėta 

6 d. 10 val. Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnyba 

Seminaras „Personalo dokumentų valdymo pertvarka 

biudžetinėse įstaigose nuo 2020 m. sausio 1 d. ir 

aktualūs darbo teisės klausimai“ 

Aida Bilinskienė, 

Akvilė Rastauskė 

7 d. Kėdainių rajono 

savivaldybė 

Užpildytos ir pasirašytos vadovo 2019 metų veiklos 

ataskaitos teikimas 
Aida Bilinskienė 

12 d. Kėdainių rajono 

savivaldybė 

Kalbų mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos 

teikimas 
Aida Bilinskienė 

12 d. 9 val. Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnyba 

27-oji Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) 

kalbos olimpiada 

Registracija iki 10 d.: 

https://konkursai. 

kedainiai.lm.lt/ 

12 d. 17.15 val. 

Kėdainių M. Daukšos 

viešoji biblioteka 

Poezijos skaitymai su Greta Ambrazaite ir Dominyku 

Norkūnu 

Mokytojos Izolina, 

Agnė, Nijolė, Daiva su 

mokiniais, savanorė 

Mėta 

17–21 d. Kalbų mokykla 
Kino filmo peržiūros popietė, stalo žaidimų 

konkursas, stalo teniso turnyras 
Savanorė Mėta 

20 d. 20 val. internetu Vebinaras „Kaip auginti pasitikėjimą savimi?“ Dalia Kasteckaitė 
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17–21 d. Klaipėdoje, 

Šiauliuose, Kaune, 

Vilniuje, Panevėžyje 

Knygyno ,,Litterula“ ir Express Publishing leidyklos 

organizuojamas seminaras 

Pageidaujantieji ir 

užsiregistravę 

mokytojai 

21 d. 10 val. Kaunas 
Pedagogų forumas „Šiuolaikinio ugdymo prioritetai: 

iššūkiai mokytojams ir galimybės mokiniams“ 
Dalia Kasteckaitė 

24–28 d. Laplandija 
Nordplus projekto „Atsigręžkim į gamtą dėl darnios 

ateities“ projekto partnerių susitikimas Švedijoje  

Mokytojos Ieva, 

Laimutė, mokinių 

grupė 

02-26 – 03-05 

,,Kalbų kengūra‘2020“  

Lietuvių kalbos programa (I-oji programa) –  

2020 m.  vasario 26, 27 d. 

Užsienio kalbų programa (II-oji programa) –  

2020 m. kovo 4, 5 d. 

Registracija iki vasario 

20 d. 

28 d. 11 val. 25 kab. 
Nacionalinio diktanto konkurso I etapas mokyklose  

(žr. http://www.diktantas.lt)  

Pageidaujantieji ir 

užsiregistravę 

darbuotojai ir mokiniai 

Iki vasario 28 d. 

Dalyvavimas vertimų ir iliustracijų projekte „Tavo 

žvilgsnis“ (mokytojai išsiunčia mokinių darbus el. 

paštu) 

Užsiregistravę dalyviai 

Visą mėnesį 
Tarptautinis Haiku konkursas su NVŠ programos 

,,Išmaniųjų mokyklėlė“ mokiniais  
Agnė Milašienė 

Visą mėnesį 
Mokytojų Rimos ir Nijolės vedamų pamokų 

stebėjimas 
Dalia Kasteckaitė 

Visą mėnesį 

 Namų darbų Nordplus projekto „Atsigręžkim į gamtą 

dėl darnios ateities“ rengimas su mokinių grupe 

susitikimui Švedijoje. 

 Mokinių atranka Nordplus projekto „Gerovės sistemos 

– grėsmės ir galimybės“ susitikimui Danijoje, kuris 

vyks balandžio 19-23 dienomis. 

 Bilietų paieška ir užsakymas projekto susitikimui 

Danijoje. 

 Autobuso į/iš Rygos  paieška ir užsakymas projekto 

susitikimui Švedijoje. 

 Informacija mokytojams apie galimas konferencijas/ 

 mokymus užsienyje. 

 Vykdomų projektų veiklos koordinavimas 

Tarptautinių projektų 

vadovė Ieva 

Brazauskaitė-

Zubavičienė 

Visą mėnesį 
Pasirengimas lietuvių kalbos renginiui ,,Kalba – tautos 

išlikimo pagrindas“ 

Aida Bilinskienė,  

Dalia Kasteckaitė, 

savanorė Mėta 

Visą mėnesį 
Pasirengimas „Frankofonijos“ (prancūzų kalbos 

mylėtojų) renginiui  

Laimutė Rumbienė, 

savanorė Mėta 

Pagal atskirus susitarimus 
Susitikimai dėl projekto „Pasaulio kultūrų virtuvė“ 

įgyvendinimo 

Aida Bilinskienė,  

Tomas Salys 

Pagal atskirą susitarimą 
Pamoka kitoje erdvėje („Mugė“, „Rinkos aikštė“ ar 

„Balticum TV“) 
Aida Bilinskienė 

 


