
KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLOS VADOVŲ DARBOTVARKĖS 

  

2020 m. gegužės mėn.   

 

Direktorė Aida Bilinskienė 

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

pasitarimas 
Messenger  

6 d. 13 val. ir pagal 

atskirą susitarimą 
NVŠ ir NSŠ programų atnaujinimo grupės pasitarimas  Google Meet 

11 d. 9.30 val. Administracijos pasitarimas  

12, 13, 25, 26,  

27 d. 

Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų veiklos kokybės išorės 

vertintojų ir savivaldybių švietimo padalinių specialistų mokymai 
Zoom 

18 d. 13 val. Ugdymo plano rengimo darbo grupės pasitarimas  Zoom 

21 d. 13.00 val. Mokytojų tarybos posėdis  

27 d. 13 val. 
Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimų įteikimo šventės NVŠ 

programos ,,Aš galiu“ mokiniams organizavimo grupės pasitarimas 
 

Data bus 

tikslinama 
Mokyklų direktorių pasitarimas  Zoom 

Gegužės mėn. 
Informacija apie priėmimą ir vykdomas mokymo programas 

viešojoje erdvėje 
 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckaitė 

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

pasitarimas 
Messenger  

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

pasitarimas  
Zoom  

Iki 6 d. NVŠ ir NSŠ programų baigiamųjų pamokų grafiko rengimas  

6 d. 13 val. ir pagal 

atskirą susitarimą 
NVŠ ir NSŠ programų atnaujinimo grupės pasitarimas  Google Meet 

11 d. 9.30 val. Administracijos pasitarimas  

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

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

Iki 17 d. Įskaitų tvarkaraščio rengimas  

18 d. 13 val. Ugdymo plano rengimo darbo grupės pasitarimas  Zoom 

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

vykdymas 
 

21 d. 13.00 val. Mokytojų tarybos posėdis  

27 d. 13 val. 
Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimų įteikimo šventės NVŠ 

programos ,,Aš galiu“ mokiniams organizavimo grupės pasitarimas 
 

Gegužės 

paskutinė savaitė 

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

Žingsnis pirmyn-4“, ,,Kalbų šalyje-7“, ,,Moki žodį-7 kl.“ baigimo 

pažymėjimų įteikimas 

 

Gegužės mėn. 
Informacija apie priėmimą ir vykdomas mokymo programas 

viešojoje erdvėje 
 

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams Tomas Salys 

11 d. 9.30 val. Administracijos pasitarimas  

 


