
KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLOS VADOVŲ DARBOTVARKĖS 

  

2020 m. rugsėjo mėn.   

 

Direktorė Aida Bilinskienė 

3 d. 9 val. 
Atrankos pokalbiai su pretendentais neformaliojo švietimo 

kalbų (rusų) mokytojo pareigoms eiti 
35 kab. 

3 d. 10 val.  
Susitikimas su Seimo nariu Dariumi Kaminsku ir Kėdainių 

raj. sav. mero Pavaduotoju Pauliumi Aukštikalniu 
21 kab. 

3 d. 15 val.  
Dalyvavimas neformaliojo vaikų švietimo programos ,,Aš 

galiu“ baigimo pažymėjimų įteikimo šventėje 
Daugiakultūris centras 

4 d. 9 val. 
Kėdainių rajono neformaliojo vaikų švietimo programų 

vertinimo komisijos posėdis 

Kėdainių r. sav. 

administracija  

(709 kab.) 

7, 21 d., 9.30 val. Administracijos pasitarimai 35 kab. 

8 d. 14 val.  NVO tarybos posėdis 
Kėdainių r. sav. 

tarybos posėdžių salė 

9 d. 9 val. NVŠ programų vertinimo komisijos posėdis 

Kėdainių r. sav. 

administracija  

(709 kab.) 

29 d. 10 val.  Ugdymo įstaigų direktorių pasitarimas 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckaitė 

1 d. 13 val.  Darbo grupės Europos kalbų dienai paminėti pasitarimas 21 kab. 

3 d. 9 val. 
Atrankos pokalbiai su pretendentais neformaliojo švietimo 

kalbų (rusų) mokytojo pareigoms eiti 
35 kab. 

3 d. 15 val.  
Dalyvavimas neformaliojo vaikų švietimo programos ,,Aš 

galiu“ baigimo pažymėjimų įteikimo šventėje 
Daugiakultūris centras 

3 d. 10 val.  
Susitikimas su Seimo nariu Dariumi Kaminsku ir Kėdainių 

raj. sav. mero Pavaduotoju Pauliumi Aukštikalniu 
21 kab. 

7, 21 d., 9.30 val. Administracijos pasitarimai 35 kab. 

8 d. 14 val.  
Seminaras lietuvių kalbos mokytojams „Teksto skyryba: 

taisyklių naujovės ir bendrieji skyrybos trūkumai“ 

Kėdainių r. sav.  

M. Daukšos 

bibliotekos Vaikų ir 

jaunimo skyrius, 

Didžiosios Rinkos a. 4 

9 d. 11 val.  
Konsultacija mokyklų vadovams ir pavaduotojams ugdymui 

„Kaip palengvinti mokytojų darbą dirbant nuotoliniu būdu?“ 
Nuotoliniu būdu 

16 d.  Seminaras „Mokymasis eksperimentuojant“ Vilniaus LVJC 

Rugsėjo mėn.  
Sveikatos tikrinimas pagal sveikatos priežiūros įstaigos 

darbuotojo individualų suderintą iškvietimą 
 

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams Tomas Salys 

3 d. 10 val.  
Susitikimas su Seimo nariu Dariumi Kaminsku ir Kėdainių 

raj. sav. mero Pavaduotoju Pauliumi Aukštikalniu 
21 kab. 

3 d. 15 val.  
Dalyvavimas neformaliojo vaikų švietimo programos ,,Aš 

galiu“ baigimo pažymėjimų įteikimo šventėje 
Daugiakultūris centras 

7, 21 d., 9.30 val. Administracijos pasitarimai 35 kab. 

Rugsėjo mėn.  Sveikatos tikrinimas   
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