
PATVIRTINTA 

Kėdainių kalbų mokyklos direktoriaus  

2020 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. 1V-70 

VEIKLO PLANAS 

2020 m. spalio mėn. 

PASITARIMAI 

5 d. 13.30 val. 

21 kab. 
Šventinė popietė Tarptautinės mokytojų dienos proga Mokytojai 

5 d. 15.00 val. 

Akademijos 

kultūros namai 

Kėdainių rajono savivaldybės METŲ MOKYTOJO premijos 

įteikimas ir šventinis koncertas 
Mokytojai 

6 d. 14 val. 

Kėdainių r. sav. 

tarybos posėdžių 

salė 

Kėdainių r. savivaldybės administracijos sutikimas su asociacijų 

vadovais  
Aida 

5, 19 d. 9.30 val. 
35 kab. 

Administracijos pasitarimai 

Aida, Tomas, 

Dalia, 

Aurelija, 

Akvilė  

22 d. 13 val.  Mokytojų tarybos posėdis Mokytojai 

METODINĖ VEIKLA 

6–8 d. 9–12 val. 

nuotoliniu būdu 

Nuotoliniai mokymai „Neformaliojo vaikų švietimo programų 

adaptavimas nuotoliniam darbui“ 
Dalia, Aida 

8 d. 12–16 val.  

nuotoliniu būdu 

Virtuali konferencija „Nestabilus ryšys: santykiai ir ugdymas 

nuotolinio mokymosi realybėje“  
Dalia 

13 d. 10 val.  

21 kab.  

Seminaras Kėdainių kalbų ir Kėdainių dailės mokyklų mokytojams 

„Turizmo renginių vadovų mokymai“. 

Lektorė – Birutė Aleksandravičienė, VšĮ „Viskas darbdaviams“. 

Pažymėjimus išduos VšĮ „Viskas darbdaviams“ 

Registracija: 

www.semipli

us.lt 

26 d. 10 val. 
nuotoliniu būdu  

Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas Zoom 

platformoje (bus atsiųsta prisijungimo nuoroda) 

Registracija: 

www.semipli

us.lt 

26 d.  

13–19 val. 
Edukacinė išvyka 

Visi 

darbuotojai 

27 d. 10 val. 

Vilnius 

Ilgalaikės programos „Kūrybiškumo ugdymo metodai, būdai ir 

formos“ modulis (praktinės patirties sklaidos renginys) Kėdainių 

kalbų mokyklos ir Vilniaus vaikų darželio „Klaužada“ mokytojams 

„Patyriminis ugdymas: iššūkiai ir galimybės“.  

Lektorės: Živilė Gončerovaitė, Vilniaus vaikų darželio „Klaužada“ 

direktorė; Monika Petkelienė, Vilniaus vaikų darželio „Klaužada“ 

Dvarčionių filialo koordinatorė 

Dalia, Aida, 

Agnė, Aistė, 

Loli 

 

Registracija: 

www.semipli

us.lt 

Rugsėjo 24–  

spalio 23 d.  
Zoom aplinkoje 

Kursai „Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas“ (180 akad. val.): 

Psichologija – rugsėjo 24, 25, spalio 6, 8, 9 d. 14 val. 

Pedagogika – rugsėjo 29, 30, spalio 7, 12, 13 d. 14 val. 

Didaktika – spalio 14, 15, 21, 22 d. 15 val., spalio 23 d. 14 val. 

Lektoriai – jungtinė lektorių komanda 
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Rugsėjo 28– 

spalio 11 d.  

Nuotolinis kursas ,,Kompetencijų ugdymas įvairių žaidimų pagalba 

pradiniame ugdyme“ 
Agnė, Aistė 

KITA VEIKLA 

3–4 d.  

Kėdainių rajono savivaldybės finansuojamos vaikų vasaros 

stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programos 

,,Užsienio kalbų ir kultūrų Lietuvoje pažinimas“ II etapas.  

Dviračių žygis Kėdainiai–Klaipėda–Pervalka–Kėdainiai 

Ieva, Agnė 

5 d. 
Neformaliojo vaikų švietimo mokyklos (skyriaus) 2020–2021 m. m. 

mokinių duomenys https://mokiniai.emokykla.lt 
Dalia 

6 d.  
Neformaliojo švietimo programos NVŠ ir FŠPU mokyklose 

duomenys el. p. rytas.tamasauskas@kedainiai.lt 
Dalia 

7 d. 
Prašymai dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos 

komisijos sudėties atnaujinimo el. p. gavimas@kedainiai.lt 
Dalia 

9 d.  
2020–2021 m. m. Pedagogų registro tikslinimas (BU, IU, NVŠ) 

https://pedagogai.emokykla.lt/ 
Dalia 

16 d.  

Motyvuotas mokyklos direktoriaus prašymas dėl piniginio prizo 

skyrimo gabiems mokiniams (Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 

2017-12-22 sprendimas Nr. TS-230 ir švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2019-11-18 įsakymas Nr. V-1320 su visais pakeitimais), 

708 kab. ir el. paštu rasa.petretiene@kedainiai.lt 

Aida 

28 d.  

Vilnius 

NVŠ programos ,,Aš galiu“ 3 ir 4 k. mokinių edukacinė išvyka į 

Vilnių pagal Kėdainių rajono savivaldybės finansuojamą vaikų 

vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų 

programą ,,Pažįstu Lietuvą“ 

Izolina, 

Rima, Dalia, 

Agnė 

29 d. 10 val. 

Kaunas 

NVŠ programų ,,Kalbų šalyje“ ir ,,Moki žodį...“ mokinių edukacinė 

išvyka į Kauną pagal Kėdainių rajono savivaldybės finansuojamą 

vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų 

programą ,,Pažįstu Lietuvą“ 

Aistė, Agnė 

Visą mėnesį 
El. dienyno tvarkymas (tėvų kontaktai, mokinių lankomumo 

žymėjimas) 
Mokytojai 

Kiekvieną 

šeštadienį 

Kėdainių rajono savivaldybės finansuojamos vaikų vasaros 

stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programos 

,,Atrask, pažink, išmok“ veiklų vykdymas 

Agnė, Loli, 

Dalia, Laima 

lapkričio mėn.  NVŠ programos „Aš galiu“ I kurso mokinių krikštynos Agnė, Rima 

iki 2020-11-20 
Kėdainių r. Vilainių 

mokykla-darželis 

„Obelėlė“, 

Melioratorių g. 26, 

Vilainių k., 

Kėdainių r. 

Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinio ugdymo 4 kl. 

mokinių plakatų konkursas „Welcome to my town“.  

Organizatorius – Kėdainių r. Vilainių mokykla–darželis „Obelėlė“ 

Aistė su 4 kl. 

mokiniais, 

„Išmaniųjų 

mokyklėlė-

4“ 

 

https://mokiniai.emokykla.lt/
mailto:rytas.tamasauskas@kedainiai.lt
mailto:gavimas@kedainiai.lt
https://pedagogai.emokykla.lt/
mailto:rasa.petretiene@kedainiai.lt

