
 

 

 PATVIRTINTA 

 Kėdainių kalbų mokyklos direktoriaus  

 2021 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. 1V-79 

KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 

2021 m. spalio mėn. 

PASITARIMAI 

5 d. 14.30 
Krakių kultūros centras 

Kėdainių rajono savivaldybės METŲ MOKYTOJO premijos 

įteikimas ir šventinis koncertas.  

Koncertuos muzikinė grupė IL SENSO 

Aida, Dalia 

6 d. 15.15 val. 

21 kab. 

Šventinė popietė Tarptautinės mokytojų dienos proga. 

Sveikins mokiniai. Kviečiame dalyvauti  
Mokytojai 

8, 22 d. 9.30 val.  
35 kab. 

Administracijos pasitarimai 

Aida, Tomas, 

Dalia, Aurelija, 

Akvilė  

13 d. 14.30 val.  
Darbo grupės edukacinei išvykai Mokytojų dienos proga 

organizuoti pasitarimas 

Dalia, Agnė, 

Laimutė, 

Ramunė, Tomas 

19 d. 13 val.  

Google Meet 
Mokytojų tarybos posėdis Mokytojai 

20 d. 13 val.  Darbo grupės I kurso krikštynoms organizuoti pasitarimas 
Agnė, Aistė, 

Rima, Tomas 

20 d. 14.30 val.  
Pasitarimas vyks nuotoliniu 

būdu Zoom platformoje 

(dalyviams bus atsiųsta 

prisijungimo nuoroda) 

Vokiečių kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2021-2022 

m. m. ir kt. klausimai. Metodinio būrelio pirmininkė Ramunė 

Misiūnienė  

Registracija: 

www.semiplius.lt 

METODINĖ VEIKLA IR VEIKLA BENDRUOMENEI 

Spalio 5 d., antradienį, 17 

val. / spalio 7 d., 

ketvirtadienį, 16 val.  

Pirmas praktinis užsiėmimas modulyje „Scratch II“ 

Gitana, Dalia, 

Agnė, Aistė, 

Loli, Akvilė 

4–18 d. 34 kab. 
NVŠ programos „Aš galiu“ 3a grupės mini konferencija 

„Who am I“ ir stendinių pranešimų paroda 
Agnė 

11 d. 16 val. Kėdainių 

Mikalojaus Daukšos 

viešojoje bibliotekoje, 

Didžiosios Rinkos a. 5, 

galerijoje „Arka“ 

Parodos „Esperanto kalba atidarymas“. 

Dalyvaus Lietuvos esperantininkų sąjungos valdybos 

pirmininkas Povilas Jegorovas 

Ramunė, Agnė, 

Violeta, Rima 

Iki 10 d. KM 30–mečio minėjimo akimirkų foto parodos rengimas 
Akvilė, Tomas, 

Rima B. 

Iki 10 d. KM tarybos sudėties atnaujinimas Agnė 

11 d. 16 val. Kėdainių 

Mikalojaus Daukšos 

viešojoje bibliotekoje, 

Didžiosios Rinkos a. 5, 

galerijoje „Arka“ 

Pamoka kitoje erdvėje su NVŠ ,,Aš galiu“ 3a grupe  

„My identity as a language learner“ 
Rima Z. 

13 d. 14 val.  
Zoom platformoje 

Nuotolinė konferencija „Vertinimo sunkumai: ką daryti, kad 

padėtume vaikui?“ 
Dalia 

13 d. 15.00–15.45 val. 

Google for Education 

seminaras 

Seminaras mokytojams „Google for Education – stipresni 

mokslo metai bendradarbiaujant nuotoliniu ar hibridiniu 

būdu“. Sužinokite: TOP 10 skaitmeninių patarimų 

mokytojoms (-ams) ir gerieji Google švietimo sektoriaus 

pavyzdžiai iš kaimyninių šalių 

Mokytojai 



 

 

Iki 15 d. 
KM prekių, paslaugų ir darbų poreikio rinkimas ir 2022 m. 

viešųjų pirkimų plano rengimas 
Tomas 

Spalio 25-29 d.  

Švedija, Giotenburgas 

Pasiruošimas projekto Nordplus Junior „Gerovės sistemos – 

grėsmės ir galimybės“ susitikimui Švedijoje, Giotenburge 

Ieva ir darbo 

grupė 

27 d. 15 val.  
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba Josvainių 

g. 40, Kėdainiai 

Ilgalaikės programos „Į mokinį orientuotas ugdymo 

procesas: strategijų ir metodų beieškant“ modulis (paskaita) 

anglų kalbos mokytojams: „Kaip motyvuoti mokinius 

siekiant geresnių mokymosi rezultatų?“. Lektorius – Ignas 

Žilinskas, UAB „Šviesa“.  

Registracija: 

www.semiplius.lt 

Pažymėjimo 

blanko mokestis 

– 1,00 Eur 

28 d. 15.30 val.  
Krakės Kėdainių r. 

Išvykstame 15 val. nuo 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnybos, 

Josvainių g. 40, Kėdainiai  

Ilgalaikės programos „Lietuvių kalbos ir literatūros dalyko ir 

bendrųjų kompetencijų tobulinimas: teorija ir praktika“ 

modulis (edukacinė išvyka) rajono lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojams: „Žydiškoji kultūra – ugdymas 

netradicinėse erdvėse“.  

Lektoriai – jungtinė lektorių grupė.  

 

www.semiplius.lt 

Pažymėjimo 

blanko mokestis 

– 1,00 Eur  

Iki 30 d. 
Interneto svetainės www.kalbumokykla.lt peržiūra ir 

informacijos atnaujinimas 
Akvilė 

INFORMACIJA 

4 d.  

https://mokiniai.emokykla.lt  

Neformaliojo vaikų švietimo mokyklos (skyriaus) 2021–

2022 m. m. mokinių duomenys 

Dalia 

8 d.  
Neformaliojo švietimo programos NVŠ ir FŠPU mokyklose, 

1 priedas. El. p. rytas.tamasauskas@kedainiai.lt 
Dalia 

8 d. 

Prašymą registruoti 101 kab. (dokumentų priėmimas) arba 

skenuotą atsiųsti el. p. gavimas@kedainiai.lt Prašymai dėl 

mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos 

komisijos sudėties atnaujinimo (Nuostatų 25, 27 punktai) 

Dalia 

8 d.  
2021–2022 m. m. Pedagogų registro tikslinimas (BU, IU, 

NVŠ) 
Dalia 

Iki 10 d.  
VMI deklaracija už rugsėjo mėn.,  

Sam pateikimas SODRAI už rugsėjo mėn. 
Aurelija 

Iki 15 d.  

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

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 2020-11-11 įsakymas Nr. 

V-1729 su visais pakeitimais), 3 priedas 

Aida 

Iki 15 d.  
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinės ataskaitos, 

Finansinių ataskaitų ketvirtinės ataskaitos 
Aurelija 

Visą mėnesį 
El. dienyno tvarkymo kontrolė (tėvų kontaktai, mokinių 

lankomumo žymėjimas, mokytojų kalendoriniai planai) 
Dalia, mokytojai 

Lapkričio mėn.  NVŠ programos „Aš galiu“ I kurso mokinių krikštynos I, II kursas 

Lapkričio 25 d. 

Europos Sąjungos jaunųjų vertėjų konkursas. Registracija 

vyksta 2021 m. rugsėjo 2 d. – spalio 20 d. konkurso Juvenes 

Translatores interneto svetainėje 

(https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-

qualifications/develop-your-skills/languageskills/juvenes-

translatores_en) 
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