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KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 
 

2021 m. gegužės mėn. 

PASITARIMAI 

4 d. 13 val. 

(Zoom aplinka) 
Mokyklų direktorių pasitarimas Aida 

5 d. 

(Google Meet) 

Darbo grupės, rengiančios NVŠ programą pradinukams 

apie IT pagrindus su SCRACTH, pasitarimas 

Loli ir grupės 

nariai 

7 d. 10 val. 

(Google Meet) 
Mokytojų pasitarimas dėl gyvų susitikimų su mokiniais  Mokytojai 

10, 24 d. 

9.30 val. 
Administracijos pasitarimas 

Aida, Dalia, 

Akvilė, Tomas, 

Aurelija 

11 d. 13.30 val. 

34 kab. 
Anglų kalbos lygio nustatymas pagal gautus prašymus Agnė, Izolina 

11 d. 

(nuotoliniu būdu) 

Nordplus projekto „Gerovės sistemos – grėsmės ir 

galimybės“ trečiasis mokinių ir mokytojų nuotolinis 

susitikimas 

Ieva, Agnė, Aistė, 

Laimutė 

18 d. 10 val. 

709 kab. 

Vaikų vasaros stovyklų ir kitų NVŠ veiklų programų 

vertinimas ir konkurso komisijos posėdis 
Aida 

18 d. 13 val. 

(Google Meet) 

Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimų įteikimo 

šventės NVŠ programos ,,Aš galiu“ mokiniams 

organizavimo grupės pasitarimas 

Dalia, Aida, 

Izolina, Agnė, 

Aistė, Akvilė, 

Tomas 

19 d. 13 val. 

(Google Meet) 
Ugdymo plano rengimo darbo grupės pasitarimas  

Dalia ir grupės 

nariai 

25 d. 13.00 val. 

(Google Meet) 

Mokytojų tarybos posėdis 

1. Dėl ilgalaikių neformaliojo vaikų švietimo programų 

baigimo pažymėjimų išdavimo. 

2. Dėl ugdymo kokybės rezultatų aptarimo (apklausų 

duomenys). 

Aida, Dalia, 

mokytojai 

METODINĖ VEIKLA 

6 d. 13 val.  
13 d. 14 val. 

20 d. 16 val. 
(Zoom platforma) 

Respublikinė konferencija „Socialinis ir emocinis 

ugdymas atsinaujinančio švietimo kontekste“  

Užsiregistravę 

asmenys 

Iki 10 d. 
NVŠ ir NSŠ programų baigiamųjų pamokų grafiko 

rengimas 
Dalia 

Iki 17 d. 
Mokinių kūrybinių darbų knygelės redagavimas ir 

rengimas spaudai 
Darbo grupė 

Iki 17 d. Įskaitų tvarkaraščių rengimas Dalia 



2 

 
 
 
 

17- 18 d. 
(nuotoliniu būdu) 

Kėdainių rajono 6 ir 8 klasių mokinių anglų kalbos 

konkursas 
Aistė, Agnė 

Iki gegužės 21 d. 
NVŠ programų mokinių ir tėvelių apklausų vykdymas ir 

rezultatų apibendrinimas 
Dalia ir komanda 

26 d. 13 val.  
(Google Meet) 

Ilgalaikės programos „Į mokinį orientuotas ugdymo 

procesas: strategijų ir metodų beieškant“ modulis 

(paskaita) Kėdainių kalbų mokyklos mokytojams: „Darbo 

su Google for Education platforma mokymai. Google 

Classroom programos galimybės“ 

Lektorius – Juras Rabačauskas, Kėdainių kalbų mokyklos 

IT darbuotojas 

Mokyklos 

mokytojai ir 

darbuotojai. 

Registracija 

www.semiplius.lt 

Visą mėnesį TLT mokymai mokytojams 
Užsiregistravę 

mokytojai 

Visą mėnesį Informacija apie NVŠ ir NSŠ programas viešojoje erdvėje Akvilė, Dalia, Aida 

Gegužės–rugsėjo 

mėn. 

Prašymų dalyvauti NVŠ ir NSŠ programose nuo rugsėjo 

1 d. registravimas 
Akvilė 

Birželio 18 d. 
Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimų įteikimo šventė 

NVŠ programos ,,Aš galiu“ mokiniams 
Darbo grupė 

 

http://www.semiplius.lt/

