PATVIRTINTA
Kėdainių kalbų mokyklos direktoriaus
2021 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 1V-22

KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS
2021 m. kovo mėn.
1 d. 14 val.
nuotoliniu būdu
15 d. 9.30 val.
8 d. 15 val.
nuotoliniu būdu
17 d. 13 val.
biblioteka
(saugiai su
kaukėmis )
22–24 d.
9–17 val.
Zoom platforma
24 d. 13 val.
30 d. 10 val.
Zoom platforma

PASITARIMAI
Informacinis renginys ugdymo įstaigų vadovams,
pavaduotojams ir pageidaujantiems pedagogams „Švietimo
lyderystės studijų programa“
Administracijos pasitarimas
Lietuvių kalbos dienų minėjimo darbo grupės pasitarimas
Pasitarimas dėl Kalbų mokyklos jubiliejinių renginių, NVŠ
programos ,,Aš galiu“ mokinių veiklos aktyvinimo ir kt.
Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo,
įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ NVŠ išorės vertintojų
mokymai
Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo organizavimo darbo
grupės pasitarimas
Ugdymo įstaigų direktorių pasitarimas

Dalia
Aida, Dalia,
Tomas, Aurelija,
Akvilė
Aida, Dalia, Gitana
Bendruomenė

Aida
Darbo grupė
Aida

METODINĖ VEIKLA, RENGINIAI
2 d. 10 val.
nuotoliniu būdu

Iki 8 d.
8–9 d.
nuotoliniu būdu
8–21 d.
nuotoliniu būdu
Iki kovo 11-osios
Iki 11 d.

Lietuvos mokinių anglų kalbos konkursas (9–10 klasės)
Kalbų mokyklos 2020 metų veiklos ataskaita (iki 2 psl.)
(pagal LR vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 punkto
19 dalį)
Užsienio kalbų konkursas ,,Kalbų kengūra‘2020“ (anglų
kalba)
Tarptautinės olimpiados ,,KINGS“ I etapas
„Aš galiu“ 3 kurso mokinių minčių apie Laisvę paroda
Vertimų konkurso ,,Tavo žvilgsnis“ mokinių darbų
pristatymas

18 d. 15 val.

Lietuvių kalbos dienoms skirtas protų mūšis ,,Ką žinau apie
lietuvių kalbą ir Lietuvos kultūrą“

Kovo mėn.

Dalyvavimas projekte „Olympis–2021 pavasario sesija“

Kovo mėn.

Mokslo-Lab olimpiados (5 kl.) I etapas

Visą mėnesį

Teachers Lead Tech mokymai

Data bus
patikslinta

Frankofonijos dienos minėjimas

Mokytoja Agnė ir
„Aš galiu“ 3 k.
mokinė
R. Agafonovaitė
Aida
Užregistruoti
mokiniai
Užregistruoti
mokiniai
Aida su mokiniais
Vertimo konkurse
dalyvaujantys
mokiniai
NVŠ programų
,,Moki žodį...“ ir
,,Kalbų šalyje“ 5–7
kl. mokiniai su
mokytojais
Užregistruoti
mokiniai
Mokytoja Aistė
Registruoti
darbuotojai
Laimutė

