
PATVIRTINTA 

Kėdainių kalbų mokyklos direktoriaus 

2021 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 1V-4 

 

  VEIKLOS PLANAS 

2021 m. sausio mėn. 

PASITARIMAI 

4 d. 11 val.  
2021 m. veiklos plano projekto rengimas, gairių numatymas 

(darbo grupės nariams išsiųstas plano projektas) 
Darbo grupė  

5 d. 13 val. 

Google Meet 

aplinka 

Mokytojų pasitarimas Aida 

7 d. 9.30 val. 

Google Meet 

aplinka 

Darbuotojų pasitarimas Darbuotojai 

11–15 d.  2021 m. veiklos plano projekto derinimas (nuotoliniu būdu) 
Darbo grupė, 

mokytojai 

11, 25 d. 9.30 val. 

Google Meet 

aplinka 

Administracijos pasitarimai 

Dalia, Tomas, 

Aurelija, 

Akvilė 

19 d. 10 val. 

Zoom 

aplinka 

Seminaras „Ką turi žinoti viešojo sektoriaus subjekto 

vadovas organizuojant finansinę veiklą ir darbo santykius“ 
Aida 

Data derinama   Mokyklos tarybos posėdis 
Mokyklos 

taryba  

26 d. 10 val. 

Zoom  

aplinka 

Ugdymo įstaigų direktorių pasitarimas Aida 

27 d. 13 val. 

Google Meet 

aplinka 

Mokytojų tarybos posėdis 

1. Dėl KM 2020 m. veiklos plano įgyvendinimo 

2. Dėl KM 2021 m. veiklos plano projekto 

3. Dėl pusmečio rezultatų 

Mokytojų 

taryba 

Data derinama 
KM 2018–2022 m. strateginio plano įgyvendinimo 

stebėsenos darbo grupės pasitarimas 
Darbo grupė 

Pagal atskirą 

planą 

Metiniai pokalbiai su darbuotojais apie 2020 m. veiklos 

rezultatus 
Aida 

METODINĖ IR KITA VEIKLA 

5 d. 14 val.  

Zoom aplinka 
Mokymai „XXI amžiaus mokytojas“! Dalia, Aida  

7 d. 16 val.  

Zoom aplinka  

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados (11/III 

gimnazijos klasės) vertinimo komisijos pasitarimas 

Rima Z. 
Registracija: 

www.semiplius. lt 

13 d.  

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena. 2021 m. minėsime 

Laisvės gynėjų dienos 30-metį. Dalyvavimas pilietinėje 

akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Kiekvienas mokytojas 

su savo mokiniais prisimena t datą ir aptaria 

Mokytojai 
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METODINĖ IR KITA VEIKLA 

Iki 20 d.  Vadovo 2020 m. ataskaitos rengimas  Aida 

27 d. 12 val. 

(nuotoliniu 

būdu) 

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada (9-12/I-IV 

gimnazijos klasės) 

Registracija iki 18 

d.: https://konkursai. 
kedainiai.lm.lt/ 

Sausio mėn. 
Dalyvavimas vertimų ir iliustracijų konkurse ,,Tavo 

žvilgsnis‘2021“ 

Užregistruoti 

mokiniai 

Iki 31 d.  
Mokytojų veiklos vertinimas ir įsivertinimas, ataskaitos už 

veiklą mokyklos bendruomenei 
Mokytojai 

Iki 31 d.  
I pusmečio rezultatų išvedimas el. dienyne www.tamo.lt ir 

aptarimas grupėse 
Mokytojai 

Iki 31 d.  Mokinių apklausa apie ugdymo prioritetus  Dalia 

Iki 31 d. 
Mokyklos svetainėje paskelbiamas 2021 metų veiklos 

planas 
Akvilė 

Iki 31 d. Dokumentų ruošimas archyvui ir naujų bylų formavimas Akvilė 

Iki 31 d. 
Kalbų mokyklos viešųjų pirkimų 2021 m. plano rengimas 

ir 2020 m. ataskaitos teikimas 
Tomas 

02-11  

28-oji Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) 

kalbos olimpiada (10–11/II-III gimnazijos klasės). 

Renginys organizuojamas nuotoliniu būdu 

Violeta  

 

http://www.tamo.lt/

