
 

 

 PATVIRTINTA 

 Kėdainių kalbų mokyklos direktoriaus  

 2022 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 1V-1 

KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 

2022 m. sausio mėn. 

PASITARIMAI 

3 d. 11 val.  
2022 m. veiklos plano projekto rengimas, gairių numatymas, 

mokinių tėvų ir mokinių apklausų analizė (darbo grupės nariams 

išsiųstas plano projektas) 

Darbo grupė  

3–7 d.  

 
Nuo 13 val. 

 I pusmečio veiklos ataskaitų rengimas, aptarimas su 

direktoriaus pavaduotoju ugdymui;  

metodinės medžiagos tvarkymas, dalijimasis patirtimi, veikla 

darbo grupėse 

Mokytojai 

3 d. 14 val. Popietė ,,Įdomiausia metų knyga“. Pokalbis prie kavos  Mokyklos taryba 

4 d. 15 val.  Ugdymo įstaigų direktorių pasitarimas (Zoom platformoje) Aida 

5–6 d., 9–17 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba 

Situacinės lyderystės mokymai Aida 

Data derinama   Mokyklos tarybos posėdis Mokyklos taryba  

14, 28 d. 10.30 

val.,  

35 kab. 

Administracijos pasitarimai 
Aida, Dalia, Tomas, 

Aurelija, Akvilė, 

Erika 

24 d. 13.00 val.  

Mokytojų tarybos posėdis 
1. Dėl KM 2021 m. veiklos plano įgyvendinimo 

2. Dėl KM 2022 m. veiklos plano projekto 

3. Dėl pusmečio rezultatų 

Mokytojų taryba 

Pagal atskirą planą 
Metiniai pokalbiai su darbuotojais apie 2021 m. veiklos 

rezultatus 
Aida 

METODINĖ VEIKLA 

Iki 10 d. 
NVŠ programų mokinių ir tėvelių apklausa apie ugdymo 

prioritetus  
Dalia 

11 d. Tarptautinis seminaras/mokymai „Paaugliai be ekranų“ Agnė, Aistė 

13–31 d. 
Akcija ,,Atmintis gyva…“.  NVŠ programų mokinių minčių ir 

nuotraukų Sausio 13-osios proga paroda  
Dalia 

20 d. 9 val. 

nuotoliniu būdu 
Lietuvos mokinių anglų kalbos 11 kl. mokinių olimpiados 

rajono etapas  
Agnė 

Iki 01-20 Vadovo 2021 m. ataskaitų rengimas  Aida 

24–31 d. 
NVŠ programų (1–6 kl.)  mokinių dailiojo rašto konkursas 

(lietuvių/anglų kalbomis) 
Dalia, Agnė 

26 d. 14 val.  
nuotoliniu būdu 

Nuotolinė kvalifikacijos tobulinimo konferencija ,,Mokytojas 

informacijos džiunglėse“ 
Dalia 

Iki 01-31 
I pusmečio rezultatų išvedimas el. dienyne www.tamo.lt ir 

aptarimas grupėse 
Mokytojai 

Iki 01-31 
KM 2022 metų veiklos plano paskelbimas 

www.kalbumokykla.lt 
Akvilė 

Sausio mėn.  

Ilgalaikio projekto „7 garsieji senovės pasaulio stebuklai“ 

(NVŠP mokinių dienoraščiai vokiečių –rusų  kalbomis) vaizdo 

medžiagos peržiūra, informacijos apdorojimas, sisteminimas 

Violeta 
Ramunė 

Sausio mėn. 
Dalyvavimas vertimų ir iliustracijų konkurse ,,Tavo 

žvilgsnis‘2022“ 

Užregistruoti 

mokiniai 

Sausio mėn. 
Informatikos ir technologinės kūrybos mokymo(si) programos 

„Teachers Lead Tech“ mokymai 

Užregistruoti 

mokytojai 

 

http://www.tamo.lt/

