KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLOS VADOVŲ DARBOTVARKĖS
2020 m. kovo mėn.

2 d. 14.30 val.

Direktorė Aida Bilinskienė
Pasitarimas dėl koronaviruso prevencijos priemonių
taikymo

4 d. 10 val.

Neformaliojo ugdymo asociacijos susirinkimas

5 d. 13 val.

Susitikimas su UAB „Rinkos aikštė“ korespondente
Mokyklų bendruomenių metams skirtas renginys
,,Lietuvių kalbos diena“

12 d. 15.30 val.
16 ir 30 d.
9.30 val.
18 d. 14 val.
30 d. 13 val.
4 d. 10 val.

11 d. 11 val.

12 d. 15.30 val.

13 d. 14 val.
16 ir 30 d.
9.30 val.

Administracijos pasitarimai
Mokinių kūrybinių darbų knygelės rengimo darbo grupės
pasitarimas
Mokytojų forumo organizavimo darbo grupės pasitarimas
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckaitė
Neformaliojo ugdymo asociacijos susirinkimas
Kėdainių rajono istorijos mokytojų metodinio būrelio,
Kėdainių rajono mokinių tarybos ir Kėdainių krašto
muziejaus Daugiakultūrio centro organizuojama eisena –
žygis, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30mečiui paminėti
Mokyklų bendruomenių metams skirtas renginys
,,Lietuvių kalbos diena“
Susitikimas su žurnalo „Gimtoji kalba“ redaktore Rita
Urnėžiūte. Ji pasakos apie Metų žodžio ir Metų posakio
rinkimus Lietuvoje ir svetur.
Administracijos pasitarimai

Kėdainių rajono
savivaldybė, 204 kab.
Kalbų mokykla,
35 kab.
35 kab.
Aktų salė
35 kab.
21 kab.
21 kab.
Kalbų mokykla,
35 kab.

Aktų salė
Kėdainių rajono
savivaldybės
Mikalojaus Daukšos
viešojoje bibliotekoje
35 kab.

Mokinių kūrybinių darbų knygelės rengimo darbo grupės
21 kab.
pasitarimas
Baigiamasis Lietuvių kalbos dienų renginys. Valstybinės
Kėdainių rajono
lietuvių kalbos komisijos narys, Klaipėdos universiteto
savivaldybės
Filologijos katedros profesorius dr. Albinas Drukteinis
20 d. 14 val.
Mikalojaus Daukšos
skaitys paskaitą „Teksto skyryba: taisyklių naujovės ir
viešojoje bibliotekoje
bendrieji skyrybos trūkumai“
Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo organizavimo darbo
21 kab.
25 d. 13 val.
grupės pasitarimas. Paraiška iki kovo 31 d.
Mokytojų forumo organizavimo darbo grupės pasitarimas
21 kab.
30 d. 13 val.
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams Tomas Salys
Atostogos
4–13 d.
16 ir 30 d.
Administracijos pasitarimai
35 kab.
9.30 val.
18 d. 14 val.

