
 

 

 PATVIRTINTA 

 Kėdainių kalbų mokyklos direktoriaus  

 2021 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 1V-108 

KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 

2021 m. gruodžio mėn. 

PASITARIMAI 

11-30 d. 15 val.  

21 kab. 

Pasitarimas dėl atvirų pamokų su J. Paukštelio progimnazijos 

mokinių projekto grupe 

Agnė, Aistė, Rima, 

Dalia, Loli 

2 d. 13 val. 
21 kab. ir pagal 

susitarimus 

KM 2021 m. veiklos plano rengimo darbo grupės pasitarimas Darbo grupė 

3 d. 10 val. 

Nuotoliniu būdu 

Ugdymo įstaigų direktorių nuotolinis pasitarimas (Zoom 

platformoje) dėl COVID-19 valdymo Aida 

8 d. 13.00-17.00 

val. nuotoliniu 

būdu 
Nacionalinis NVO forumas  Aida 

9 d. 13 val. 
21 kab. 

Adventinių pamokų ,,Skaitau pasaką TAU, MANO DRAUGE“ 

darbo grupės susirinkimas 

Darbo grupė  

(Aida, Aistė, Agnė, 

Rima, Dalia, Erika) 

10 d. 10.30 val. Administracijos pasitarimas 

Aida, Dalia, Tomas, 

Akvilė, Erika, 

Aurelija 

Pagal atskirą 

pranešimą 

Kėdainių rajono sav. 2022 m. biudžeto rengimo darbo grupės 

pasitarimas 
Aida 

15 d. 13 val. Atestacinės komisijos posėdis Dalia 

16 d. 9.00 val. 

nuotoliniu būdu 
Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų ir programų atitikties 

reikalavimams vertinimo komisijos posėdis 
Aida 

27 d. 13 val. 21 

kab. 
Mokytojų tarybos posėdis Mokytojai  

Pagal atskirą 

susitarimą 

NVŠ įstaigų direktorių ir direktorių pavaduotojų ūkiui gerosios 

patirties sklaidos pasitarimas  
Aida, Tomas 

METODINĖ VEIKLA 

2 d. 12 val.  

Zoom aplinka 

Agnė Milašienė dalyvauja nuotolinėje rajoninėje konferencijoje 

„Mokinių mokymosi pažanga – kas, kaip, kodėl?“ ir skaito 

pranešimą „Mokinio individualios pažangos fiksavimas 

pamokoje“ 

Agnė M. 

2 d. 13 val. 

nuotoliniu būdu 

Pranešimas tarptautinėje užsienio kalbų mokytojų nuotolinėje 

metodinėje-praktinėje konferencijoje „Efektyvus ir kūrybiškas 

STEAM integravimas užsienio kalbų pamokose“ 

Aistė, Agnė M.  

2 d. 16 val.  

Arnetų namai 

Kitokia pamoka Arnetų name su NVŠP ,,Aš galiu“ 3a ir 3b 

grupės mokiniais. Susipažinsime su tradiciniais lietuvių amatais 

(pagal skaitymo ir rašymo, kalbėjimo ir klausymo programą). 

Edukacija – juostų pynimas 

Rima 

6 d. 15-16 val. 
Susitikimas su J. Paukštelio progimnazijos projekto ,,Kelionė į 

praeitį“ dalyviais 
Darbo grupė 

7 d. 17.00-18.30 

val. aktų salė 
Advento popietė ,,Šventų Kalėdų belaukiant“ 

1–4 kl. mokiniai su 

seneliais, Erika 

9 d. 10 val. 

nuotoliniu būdu 

Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto tarptautinė nuotolinė 

mokslinė–praktinė konferencija „Menas, dizainas, kalbos ir 

ugdymas: teorijos ir praktikos inovacijos“ 
Agnė, Aistė, Dalia 



 

 

9 d.10.00-17.00 

val. nuotoliniu 

būdu 

Mokymai apie motyvaciją „Ką šiandien turime žinoti ir galime 

daryti?“ 
Aida 

Iki 12-10 
Respublikinis nuotolinis pradinio ugdymo mokinių darbelių iš 

antrinių žaliavų konkursas „Sportuojanti Kalėdų eglutė“ su 

NVŠP „Aš kalbų pasaulyje“ mokiniais 

Aistė 

17 d. Vilmai 

Lukšienei 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2022–2024 metų 

atestacijos programa (vadovautis Nuostatų 28.2 p. ir 10 priedu) Dalia 

iki 12-23 
NVŠP „Aš galiu“ mokinių: Aistės Valodkaitės (2 kursas) ir 

Ramintos Agafonovaitės (4 kursas) dalyvavimas ,,Anglų kalbos 

kengūros“ projekto Lyderių ture (rašinio rašymas) 

Agnė M. 

27 d. 
Neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį vaikų švietimą 

papildančio ugdymo 2021–2022 mokslo metų duomenų 

tvirtinimas (4–mokykla) 

Dalia 

28 d. 15.00-21.30 Šventinė darbuotojų išvyka-edukacija ,,Senus metus palydint“.  Erika 

I–II savaitės Mokyklos puošimas žiemos šventėms, patalpų dekoravimas Darbo grupė  

Iki sausio 4 d. Metinių veiklos ataskaitų rengimas  Atsakingi darbuotojai 

KALĖDINĖS PAMOKOS IR PROJEKTAI 

17 d. 14-16 val. Projektinės veiklos su ,,Išmaniųjų mokyklėlės“ mokiniais 
Agnė, Aistė, Loli, 

Gitana, Jovita 

20 d. 16–17 val. 

Arnetų namai 
Pamoka kitoje aplinkoje 5 kl. mokiniams ,,Adventinio 

laikotarpio ir Kalėdų laukimo džiaugsmai ir rūpesčiai“ 
Aistė, Dalia 

20-24 d. 14 val. 
Projekto ,,Skaitau pasaką Tau, mano drauge“ veiklos (1–4, 6–7 

kl.) 

NVŠ programos „Aš 

galiu“ mokiniai 

20 ir 21 d. 17.30 

val. 22 kab. 
Kalėdinės pamokos su suaugusiųjų programų dalyviais  Ieva 

17, 20-23 d. 

17.00 val. 23 kab. 
Kalėdinės pamokos su suaugusiųjų programų dalyviais  Loli 

21 d. 25 kab. Kalėdinė pamoka NVŠP „Aš galiu“ 3 kurso mokiniams  Aida 

22 d. 31 kab. 

Bendras projektas su Akademijos gimnazijos mokiniais: 

,,Kalėdų sveikinimas nepažįstamajam“ (kalėdinio atviruko 

gamyba su NVŠP ,,Aš kalbų pasaulyje“ (3 kl.) mokiniais) 

Aistė 

iki 28 d. 

Dalyvavimas nacionaliniame 1–4 klasių mokinių piešinių 

konkurse „Kalėdinis sapnas“ (organizatorius – Kėdainių „Ryto“ 

progimnazija) 

Aistė 

Gruodžio mėn. 
Stendinis pranešimas su NVŠP „Aš galiu“ mokiniais „Kalėdiniai 

sveikinimai“ (vokiečių kalba) 
Ramunė 

II savaitę 
Kūrybinės dirbtuvės su NVŠP „Aš galiu“ mokiniais „Atvirukų 

medis“ (rusų kalba) 
Violeta 

Gruodžio 27 – sausio 7 – mokinių žiemos atostogos 

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada (11/III gim.kl.) 2022 m. sausio 20 d. Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnyba  

 


