
PATVIRTINTA 

Kėdainių kalbų mokyklos direktoriaus 

2020 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 1V-33 
 

VEIKLOS PLANAS 

2020 M. GEGUŽĖS MĖN. 

Data, laikas, 

vieta 
Pasitarimai 

Atsakingi/ 

dalyviai 

4, 8 d. 13 val. 
Mokinių kūrybinių darbų knygelės rengimo darbo grupės 

pasitarimas (Messenger) 
Darbo grupė 

5 d. 16 val. 
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės 

pasitarimas (Zoom) 
Dalia 

6 d. 13 val. ir 

pagal atskirą 

susitarimą 

NVŠ ir NSŠ programų atnaujinimo grupės pasitarimas 

(Google Meet) 
Mokytojai 

11 d. 9.30 val. Administracijos pasitarimas 
Aida, Dalia, Tomas, 

Aurelija, Akvilė 

12 d. 11 val. 
Naujų NVŠ programų rengimo grupės susitikimas (Google 

Meet) 

Agnė, Loli, Dalia ir 

Laima 

Data bus 

tikslinama 
Mokyklų direktorių pasitarimas (Zoom) Aida 

14, 28 d. 14 val. 
Rajono mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui 

pasitarimai (Zoom) 
Dalia 

15 d. 14 val. 

Gerosios patirties renginys (paskaita) anglų kalbos 

mokytojams: „Virtuali mokymosi aplinka“.  

1 prioritetas. Kompetencijų tobulinimas įgyvendinant 

šiuolaikinį ugdymo turinį/mokymo turinį.  

Lektorė–neformaliojo švietimo kalbų (anglų) mokytoja 

ekspertė Agnė Milašienė, Kėdainių kalbų mokykla.  

Paskaita vyks nuotoliniu būdu Zoom platformoje 

(dalyviams bus atsiųsta prisijungimo nuoroda) 

Registracija: 

www.semiplius.lt  
Pažymėjimo blanko 

mokestis – 1,00 eur 

Kviečiame 

registruotis ir 

dalyvauti 

18 d. 13 val. Ugdymo plano rengimo darbo grupės pasitarimas (Zoom) Darbo grupė 

21 d. 13.00 val. 

Mokytojų tarybos posėdis 

1. Dėl neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimų 

išdavimo. 

2. Dėl ugdymo kokybės rezultatų aptarimo (apklausų 

duomenys) 

Aida, Dalia, 

mokytojai 

27 d. 13 val. 

Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimų įteikimo šventės 

NVŠ programos ,,Aš galiu“ mokiniams organizavimo 

grupės pasitarimas 

Dalia, Aida, Jurga, 

Izolina, Akvilė, 

Tomas 

METODINĖ VEIKLA 

Iki 6 d. 
NVŠ ir NSŠ programų baigiamųjų pamokų grafiko 

rengimas 
Dalia 

Iki 17 d. Įskaitų tvarkaraščio rengimas Dalia 

Iki gegužės 21 d. 
Mokinių ir jų tėvelių apklausų apie ugdymo kokybę 

rengimas ir vykdymas 
Dalia, mokytojai 

Gegužės 

paskutinė savaitė 

NVŠ programų ,,Išmaniųjų mokyklėlė-4“, ,,Aš kalbų 

pasaulyje. Žingsnis pirmyn-4“, ,,Kalbų šalyje-7“, ,,Moki 

žodį-7 kl.“ baigimo pažymėjimų įteikimas 

Gitana, Aistė, Ieva, 

Dalia, Nijolė 

Gegužės mėn. 
Informacija apie priėmimą ir vykdomas mokymo 

programas viešojoje erdvėje 
Akvilė, Dalia, Aida 

Gegužės–rugsėjo 

mėn. 

Prašymų dalyvauti neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų 

švietimo programose nuo rugsėjo 1 d. registravimas 
Akvilė 

Birželio I savaitė 
(jei bus atšauktas 

karantinas) 

Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimų įteikimo šventė 

NVŠ programos ,,Aš galiu“ mokiniams 
Darbo grupė 

http://www.semiplius.lt/

