
 

 

  

 

 
KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLOS VADOVŲ DARBOTVARKĖS 

  

2021 m. gruodžio mėn.   

 

Direktorė Aida Bilinskienė 

2 d. 13 val. 

ir pagal susitarimus 
KM 2021 m. veiklos plano rengimo darbo grupės pasitarimas 21 kab. 

3 d. 10 val.  
Ugdymo įstaigų direktorių nuotolinis pasitarimas (Zoom platformoje) 

dėl COVID-19 valdymo 
nuotoliniu būdu 

8 d. 10 val. 
NVŠ įstaigų direktorių ir direktorių pavaduotojų ūkiui gerosios 

patirties sklaidos pasitarimas  
25 kab. 

8 d. 13.00-17.00 val.  Nacionalinis NVO forumas  nuotoliniu būdu 

9 d.10.00-17.00 val.  
Mokymai apie motyvaciją „Ką šiandien turime žinoti ir galime 

daryti?“ 
nuotoliniu būdu 

9 d. 13 val. 
Adventinių pamokų ,,Skaitau pasaką TAU, MANO DRAUGE“ darbo 

grupės susirinkimas 
21 kab. 

10 d. 10.30 val. Administracijos pasitarimas 21 kab. 

16 d. 9.00 val.  
Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų ir programų atitikties 

reikalavimams vertinimo komisijos posėdis 
nuotoliniu būdu 

27 d. 13 val.  Mokytojų tarybos posėdis 21 kab. 

28 d.  

15.00-21.30 val. 
Šventinė darbuotojų išvyka-edukacija ,,Senus metus palydint“ Kaunas 

Pagal atskirą 

pranešimą 

Kėdainių rajono sav. 2022 m. biudžeto rengimo darbo grupės 

pasitarimas 
 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Kasteckaitė 

2 d. 13 val. 

ir pagal susitarimus 
KM 2021 m. veiklos plano rengimo darbo grupės pasitarimas 21 kab. 

7 d. 17.00-18.30 val. Advento popietė ,,Šventų Kalėdų belaukiant“ aktų salė 

9 d. 10 val.  

Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto tarptautinė nuotolinė 

mokslinė–praktinė konferencija „Menas, dizainas, kalbos ir ugdymas: 

teorijos ir praktikos inovacijos“ 

nuotoliniu būdu 

9 d. 13 val. 
Adventinių pamokų ,,Skaitau pasaką TAU, MANO DRAUGE“ darbo 

grupės susirinkimas 
21 kab. 

10 d. 10.30 val. Administracijos pasitarimas 21 kab. 

15 d. 13 val. Atestacinės komisijos posėdis  

17 d.  
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2022–2024 metų 

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

20 d. 16–17 val.  
Pamoka kitoje aplinkoje 5 kl. mokiniams ,,Adventinio laikotarpio ir 

Kalėdų laukimo džiaugsmai ir rūpesčiai“ 
Arnetų namai 

27 d. 13 val.  Mokytojų tarybos posėdis 21 kab. 

27 d. 
Neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį vaikų švietimą papildančio 

ugdymo 2021–2022 mokslo metų duomenų tvirtinimas (4–mokykla) 
 

28 d.  

15.00-21.30 val. 
Šventinė darbuotojų išvyka-edukacija ,,Senus metus palydint“ Kaunas 

Iki sausio 4 d. Metinių veiklos ataskaitų rengimas   

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams Tomas Salys 

2 d. 13 val. 

ir pagal susitarimus 
KM 2021 m. veiklos plano rengimo darbo grupės pasitarimas 21 kab. 

8 d. 10 val. 
NVŠ įstaigų direktorių ir direktorių pavaduotojų ūkiui gerosios 

patirties sklaidos pasitarimas  
25 kab. 

10 d. 10.30 val. Administracijos pasitarimas 21 kab. 

28 d.  

15.00-21.30 val. 
Šventinė darbuotojų išvyka-edukacija ,,Senus metus palydint“ Kaunas 

Iki sausio 4 d. Metinių veiklos ataskaitų rengimas   

 


