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KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLA 

VEIKLOS PLANAS 

2020 m. kovo mėn. 

PASITARIMAI 

2 d. 14.30 val. 
Kėdainių rajono 

savivaldybė, 

204 kab. 

Pasitarimas dėl koronaviruso prevencijos priemonių taikymo Aida 

4 d. 10 val. 

Kalbų mokykla, 

35 kab. 

Neformaliojo ugdymo asociacijos susirinkimas  Aida, Dalia 

5 d. 13 val. Susitikimas su UAB „Rinkos aikštė" korespondente Aida 

16 ir 30 d. 

9.30 val. 35 kab. 
Administracijos pasitarimai 

Aida, Dalia, 

Tomas, Aurelija 

18 d. 14 val. 
Mokinių kūrybinių darbų knygelės rengimo darbo grupės 

pasitarimas 
Darbo grupė 

25 d. 13 val. 
Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo organizavimo darbo grupės 

pasitarimas. Paraiška iki kovo 31 d. 
Darbo grupė 

30 d. 13 val. Mokytojų forumo organizavimo darbo grupės pasitarimas Darbo grupė 

METODINĖ VEIKLA, RENGINIAI 

3–6 d. Draugiškoji SEU olimpiada ,,Dramblys“ Aistė, Agnė 

4–5 d. Užsienio kalbų konkursas ,,Kalbų kengūra‘2020“ Mokiniai 

6 d. 13.15 ir 

15.00 val. 
Kėdainių kalbų 

mokykla 

NVŠ programos „Išmaniųjų mokyklėlė“ mokiniams skirta 

edukacija „3D rašiklis – kūrybiškiems moksleiviams“ 

Mokiniai ir 

mokytojai 

11 d. 11 val. 

Kėdainių rajono istorijos mokytojų metodinio būrelio, 

Kėdainių rajono mokinių tarybos ir Kėdainių krašto muziejaus 

Daugiakultūrio centro organizuojama eisena – žygis, skirtas 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui paminėti 

Darbuotojai, 

mokiniai 

11 d. 15 val. 
Kėdainių arena 

Šventė MANO ŠIRDIES LIETUVA, skirta Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.  

Programoje – Baltijos baleto teatro šokio ir vaizdo spektaklis 

„Mindaugas“ (pagal Just. Marcinkevičiaus istorinę dramą) 

Mokiniai ir 

mokytojai 

12 d. 15.30 val. 
Mokyklų bendruomenių metams skirtas renginys ,,Lietuvių 

kalbos diena“ 

NVŠ 

programos ,,Aš 

galiu“ mokiniai 

su mokytojais 

13 d. 14 val. 

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

Mikalojaus 

Daukšos 

viešojoje 

bibliotekoje 

Susitikimas su žurnalo „Gimtoji kalba“ redaktore Rita 

Urnėžiūte. Ji pasakos apie Metų žodžio ir Metų posakio 

rinkimus Lietuvoje ir svetur 

Mokytojai ir 

mokiniai 
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20 d. 14 val. 

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

Mikalojaus 

Daukšos 

viešojoje 

bibliotekoje 

Baigiamasis Lietuvių kalbos dienų renginys. Valstybinės 

lietuvių kalbos komisijos narys, Klaipėdos universiteto 

Filologijos katedros profesorius dr. Albinas Drukteinis skaitys 

paskaitą „Teksto skyryba: taisyklių naujovės ir bendrieji 

skyrybos trūkumai“ 

 

20 d. 13.50 val. 

Aktų salė 

Frankofonijos diena NVŠ programos „Išmaniųjų mokyklėlė“ 

mokiniams ir jų tėveliams 

Laimutė, Mėta 

ir darbo grupė 

25 d. 15 val. 
Kėdainių M. 

Daukšos 

viešosios 

bibliotekos 

Jaunimo ir vaikų 

skyrius 

Renginys skirtas Pasaulinei žemės dienai paminėti Ž.E.M.E.  Mokiniai 

Kovo mėn. 

Pasirengimas Nordplus Junior projekto „Gerovės sistemos – 

grėsmės ir galimybės” partnerių susitikimui Danijoje (namų 

darbų rengimas, kelionės dokumentų tvarkymas, darbas su 

atrinktais vykti mokiniais) 

Projektų 

vadovė Ieva 

Kovo mėn. 
Dalyvavimas projekte „Olympis-2020 pavasario sesija“ (4 

mokiniai) 

Mokytoja Aida 

ir 3 kurso 

mokiniai 

Vasario–

balandžio mėn. 

Etwinning projekto Easter Puzzle „Velykų dėlionė“ veiklos su 

NVŠ programos „Pirmieji žingsniai“ mokiniais (lopšelis–

darželis „Žilvitis“) 

Mokytoja Agnė 

 


