
KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLOS VADOVŲ DARBOTVARKĖS 

  

2021 m. spalio mėn.   

 

Direktorė Aida Bilinskienė 

5 d. 14.30 
Kėdainių rajono savivaldybės METŲ MOKYTOJO premijos 

įteikimas ir šventinis koncertas 

Krakių kultūros 

centras 

6 d. 15.15 val. Šventinė popietė Tarptautinės mokytojų dienos proga 21 kab. 

8, 22 d. 9.30 val.  Administracijos pasitarimai 35 kab. 

13 d. 15.00–15.45 

val. 

Seminaras mokytojams „Google for Education – stipresni 

mokslo metai bendradarbiaujant nuotoliniu ar hibridiniu būdu“ 
Google Meet 

19 d. 13 val.  Mokytojų tarybos posėdis Google Meet 

21 d. 9 val. Prilyginto vertinimo pokalbis su ekspertais Microsoft Teams 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckaitė 

4 d.  
Neformaliojo vaikų švietimo mokyklos (skyriaus) 2021–2022 m. 

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

5 d. 14.30 
Kėdainių rajono savivaldybės METŲ MOKYTOJO premijos 

įteikimas ir šventinis koncertas 

Krakių kultūros 

centras 

Spalio 5 d. 17 val./ 

spalio 7 d. 16 val.  
Pirmas praktinis užsiėmimas modulyje „Scratch II“   

6 d. 15.15 val. Šventinė popietė Tarptautinės mokytojų dienos proga 21 kab. 

8 d.  
Neformaliojo švietimo programos NVŠ ir FŠPU mokyklose, 1 

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

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

8, 22 d. 9.30 val.  Administracijos pasitarimai 35 kab. 

13 d. 14 val.  
Nuotolinė konferencija „Vertinimo sunkumai: ką daryti, kad 

padėtume vaikui?“ 
Zoom platformoje 

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

organizuoti pasitarimas 
  

13 d. 15.00–15.45 

val. 

Seminaras mokytojams „Google for Education – stipresni 

mokslo metai bendradarbiaujant nuotoliniu ar hibridiniu būdu“ 
Google Meet 

19 d. 13 val.  Mokytojų tarybos posėdis Google Meet 

28 d.  

Edukacinė išvyka rajono lietuvių kalbos ir litaratūros 

mokytojams „Žydiškoji kultūra – ugdymas netradicinėse 

erdvėse“ 

  

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

lankomumo žymėjimas, mokytojų kalendoriniai planai) 
  

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams Tomas Salys 

8, 22 d. 9.30 val.  Administracijos pasitarimai 35 kab. 

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

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

organizuoti pasitarimas 
 

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

viešųjų pirkimų plano rengimas 
 

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

 

https://mokiniai.emokykla.lt/
mailto:rytas.tamasauskas@kedainiai.lt

