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PATVIRTINTA
Kėdainių kalbų mokyklos direktoriaus
2022 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 1V-13
PRITARTA
Kėdainių kalbų mokyklos tarybos
2022 m. vasario 3 d. protokolu Nr. 6V-1
KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLOS 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
Kėdainių kalbų mokyklos 2022 metų veiklos planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
švietimo įstatymu, Valstybinės švietimo strategijos 2013–2022 metams nuostatomis, Neformaliojo vaikų švietimo
koncepcija, Kėdainių rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginiu planu, Mokyklos nuostatais, mokyklos
bendruomenės narių pasiūlymais bei rekomendacijomis.
Kėdainių kalbų mokyklos 2022 metų veiklos plano tikslas – kryptingai organizuoti ir planuoti Kalbų
mokyklos (toliau – Mokyklos) veiklą, įgyvendinti kaitos procesus, atsižvelgiant į Mokyklos kontekstą ir išteklius.
Mokyklos 2022 metų veiklos planas yra parengtas pagal Kalbų mokyklos 2018–2022 metų strateginio
plano nuostatas. Metinį veiklos planą rengė direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė iš mokytojų, mokinių ir
tėvų. Rengiant planą, buvo laikomasi viešumo, atvirumo, partnerystės ir diskusijomis pagrįsto bendradarbiavimo
principų.
II SKYRIUS
2021 M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ
Kėdainių kalbų mokykla, rengdama metinius veiklos planus, vadovaujasi 2018 m. sausio 15 d. direktoriaus
įsakymu Nr. 1V-7 patvirtintu ,,Kėdainių kalbų mokyklos 2018–2022 metų strateginiu planu“. Šio plano pagrindu
rengiant 2021 m. veiklos planą, buvo iškeltas prioritetas – neformaliojo ugdymo kokybė ir atsakomybė. 2021 metų
veiklos plane siekiama trijų tikslų:
– tobulinti (gerinti) vykdomų programų kokybę, sukuriant galimybes kiekvienam realizuoti savo
gebėjimus;
– plėtoti projektinę veiklą, įtraukiant socialinius partnerius ir ugdant bendruomeniškumą;
– kurti modernią ir saugią aplinką.
Vykdomų programų kokybės tobulinimas (gerinimas), sukuriant galimybes kiekvienam realizuoti savo
gebėjimus. Mokykloje ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis humanistinės ugdymo paradigmos ir
socialinio konstruktyvizmo principais. Per pamokas ir kitas neformaliojo švietimo veiklas stengiamasi pažinti
kiekvieną mokinį, jo prigimtines galias, patirtį, gebėjimus ir skatinti asmeninę ūgtį. Mokytojai kartu su mokiniais
kuria aktualų ir prasmingą, jų poreikiams ir talentams atvirą, integralų, įtraukiantį ugdymo turinį, skatinantį
savivaldį mokymąsi. Ugdymas grindžiamas mokinio ir mokytojo sąveika, mokantis drauge ir vieniems iš kitų,
kuriant bendras prasmes, skatinant dialogišką ir tyrinėjantį ugdymąsi. 2020–2021 mokslo metais, kai ugdymas
vyko nuotoliniu būdu, ypač skatintas patirtinis, tiriamasis, kūrybinis, interpretacinis mokymasis, kurio metu
praktika siejama su teorija, stiprinant grįžtamąjį ryšį. Ugdant jaunąją kartą, siekiama pritaikyti ne tik naujausius,
bet ir tokius ugdymo metodus, kurie būtų tinkamiausi vaikui, lavintų jo kūrybiškumą, loginį mąstymą, kalbinius
gebėjimus, bendruomeniškumo įgūdžius. Aktyviai taikytos informacijos technologijos, daug dirbama nuotoliniu
būdu, todėl įsisavinta Zoom platforma, Google for Education aplinka. Vykdoma ugdymo veikla nuolat
analizuojama, klausiama mokinių ir jų tėvų (globėjų) nuomonės. Rezultatai aptariami per Mokytojų ir Mokyklos
tarybos posėdžius.
2021 m. vykdyta po 2 mokinių ir mokinių tėvų (globėjų) apklausas apie mokyklos ugdymo kokybę ir
veiklos prioritetus (birželio ir gruodžio mėn.). Apklausos organizuojamos Google aplinkoje, todėl rezultatus gali
matyti tiek mokyklos vadovai, atsakingi darbuotojai, tiek mokytojai. Apklausų rezultatai mokytojų bendruomenei
pristatyti 2021 m. gegužės 25 d. Mokytojų tarybos posėdyje (protokolas Nr. 7V-3) ir 2021 m. gruodžio 27 d.
Mokytojų tarybos posėdyje (protokolas Nr. 7V-4). Apklausų rezultatais remiamasi organizuojant ugdymo
procesą, rengiant neformaliojo švietimo programų pasiūlą.

2

Programos. 2021 m. parengtas ir 2021 m. gruodžio 6 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1V-112 patvirtintas NVŠ
programos modulis (35 val.) ,,Programavimo pagrindai su SCRATCH“. Tuo moduliu planuojama pradėti vykdyti
IT taikymą pradinių klasių mokiniams, nes jį galima integruoti į bet kokios programos turinį. Visos NVŠ
programos atnaujintos ir įregistruotos NŠP registre.
2021 m. sausio–birželio mėnesiais nuotoliniu būdu buvo vykdomos 5 trumpalaikės NVŠ programos, 5
ilgalaikės ir 5 NSŠ programos. 3 trumpalaikių NVŠ programų ,,Žingsnelis“, ,,Pirmieji žingsniai“, ,,Atrask, patirk,
išmok“ vykdymas dėl pandemijos ir nuotolinio mokymo buvo sustabdytas (2021 m. direktoriaus įsakymai Nr.1V2, 1V-20, 1V-31).
2021 m. rugpjūčio 26 d. direktoriaus įsakymu Nr.1V-63 patvirtintas 2021–2022 m. m. ugdymo planas.
Pagal planą nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. vykdomos 6 trumpalaikės NVŠ ir 4 NSŠ programos. NVŠ programos
nevykdomos dėl COVID-19 pandemijos arba dėl poreikio nebuvimo. Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. vykdomos 5
ilgalaikės NVŠ programos. Vokiečių kalbos programa buvo pradėta vykdyti, bet dėl sumažėjusio klausytojų
skaičiaus 2021 m. gruodžio mėn. jos vykdymas sustabdytas.
Mokinių skaičiaus pokyčiai per mokslo metus. Didelio nubyrėjimo nefiksuojama.
Mėnuo
2021 m. sausis
2021 m. vasaris
2021 m. kovas
2021 m. balandis
2021 m. gegužė
2021 m. birželis
2021 m. liepa
2021 m. rugpjūtis
2021 m. rugsėjis
2021 m. spalis
2021 m. lapkritis
2021 m. gruodis

NVŠ programa ,,Aš galiu“
65
64
64
64
63
48
48
48
63
60
60
61

NVŠP
239
237
236
235
174
130
129
129
164
172
213
217

NŠP
105
99
98
97
95
0
0
0
57
99
102
94

Edukacinės išvykos. 2021 m. buvo suplanuota 2–4 edukacinės išvykos, bet dėl COVID-19 pandemijos
pavyko suorganizuoti ne visas išvykas. Su NVŠ programų ,,Kalbų šalyje“ ir ,,Moki žodį…“ septintokais 2021-0603 traukiniu aplankytas Vilnius. Dalyvavo 9 mokiniai. NVŠ programos „Išmaniųjų mokyklėlė“ 1 ir 2 klasių
mokiniai paskutinę mokslo metų pamoką 2021-06-07 lankėsi Josvainių žirgyne. Dalyvavo 18 mokinių. 2021 m.
rugpjūčio mėn. 23–27 d. veikė Kėdainių rajono savivaldybės finansuojama vaikų vasaros poilsio stovykla
,,Kalbinukai“ (1400,00 eurų).
Pamokos kitoje aplinkoje, edukacinė veikla.
Iki 2021 m. rugsėjo mėn. visos mokyklos veiklos vyko tik nuotoliniu būdu, todėl ir edukacinės veiklos su
edukatoriais vyko nuotoliniu būdu:
 2021-04-06 edukacinę pamoką NVŠ programos ,,Išmaniųjų mokyklėlė“ mokiniams ,,Margučių
puošyba grūdais“ vedė Vilniaus etninės kultūros centro edukatorė.
 2021-06-07 NVŠ programos „Išmaniųjų mokyklėlė“ 3–4 klasių mokiniai dalyvavo nuotolinėje
edukacijoje „Krentanti žvaigždė“.
Nuo 2021 m. rugsėjo mėn. mokiniai dalyvavo edukacinėse veiklose Kėdainių krašto muziejuje, Arnetų
name, Kėdainių rajono Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje:
 2021-09-15 NVŠ programos ,,Lietuvių kalba“ penktokai dalyvavo kitokioje kalbų pamokoje
Kėdainių krašto muziejuje.
 2021-09-23 I ir II kurso mokiniai su vokiečių ir rusų kalbos mokytojomis keliavo po Kėdainių
senamiestį. Jiems buvo parengtos užduotys ir teko pasakoti apie savo gimtąjį miestą užsienio kalbomis.
 2021-10-08 NVŠP „Išmaniųjų mokyklėlės“ antrokai per pasaulio pažinimo ir lietuvių kalbos
pamokas susipažino su Kėdainių miesto istorija Kėdainių senamiestyje.
 2021-10-11 NVŠ programos „Aš galiu“ 1–3 kurso mokiniai dalyvavo esperanto kalbos kūrėjui
Liudvikui L. Zamenhofui skirtos parodos atidaryme Kėdainių M. Daukšos viešojoje bibliotekoje.
 2021-10-14 NVŠ programos „Aš galiu“ 3A grupės mokiniai, užbaigę pamokų ciklą „Identity“,
parengė stendinių pranešimų parodą „Who am I“ ir dalyvavo praktinėje mini konferencijoje.
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 2021-10-18 NSŠ programos ,,Anglų kalba“ (B1.2 lygis) suaugusiųjų grupės klausytojai temos
„Lankytinos vietos mieste” žodyną įtvirtino kitokioje pamokoje ,,atlikdami gido paslaugas“ Kėdainių
senamiestyje.
 2021-10-20 NVŠ programos „Aš galiu“ 4 kurso mokiniai dalyvavo paskaitoje „Mityba, sveikata ir
jos puoselėjimas“, kurią vedė visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą, Agnė
Venckutė.
 2021-12-06 NVŠ programos ,,Aš galiu“ 3A grupės mokiniai lankėsi Tradicinių amatų centre Arnetų
name ir dalyvavo juostų pynimo edukacijoje.
 2021-12-08 NVŠ programos „Aš galiu“ 3 kurso mokiniai su oratorių trenere Antanida Likšiene bandė
įveikti viešojo kalbėjimo baimę: mokėsi oratoriaus stovėsenos, gestų, mezgė akių kontaktą, atliko įvairių kūno
pratimų, rinko laivo komandą ir ją pristatė draugams.
 2021-12-20 NVŠ programų ,,Kalbų šalyje“ ir ,,Moki žodį...“ mokiniai dalyvavo kitokioje pamokoje
Arnetų name. Jiems buvo suorganizuota edukacija ,,Karpinukai“.
NVŠ programoje ,,Išmaniųjų mokyklėlė“ 2021 m. atsirado naujovė: integruotos projektinės pamokos
mėnesio pabaigoje, kurios padeda apibendrinti ir įtvirtinti praktiškai per mėnesį gautas žinias.
Mokykloje aktyviai minimos valstybės šventės bei įsimintinos datos: Sausio 13-oji (nuotraukų paroda),
Vasario 16-oji, Kovo 11-oji. Ta proga surengta pilietinė iniciatyva ,,Atmintis gyva, nes liudija”. Gauta Lietuvos
Respublikos Prezidento kanceliarijos padėka programos „Aš galiu“ 3 kurso mokiniams už dalyvavimą konkurse
„2021 metais linkiu Lietuvai, kad ...“. NVŠ programų ,,Moki žodį...“ ir ,,Kalbų šalyje“ 5 ir 7 klasių mokiniai
dalyvavo Signatarų namų suorganizuotoje virtualioje pamokoje ,,Kas yra Vasario 16-oji?“, valstybės gimtadienį
minėjo ir NVŠ ,,Aš galiu“, ir NVŠ ,,Išmaniųjų mokyklėlė“ mokiniai.
Kalbų mokykla prisidėjo prie Kėdainių rajono savivaldybės ir Kultūros centro organizuojamos akcijos
paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo gimtadienį Kovo 11-ąją ir papuošė mokyklą Lietuvos valstybės vėliavos
spalvomis. NVŠP ,,Išmaniųjų mokyklėlė“ 1 ir 4 klasių bei NVŠ programos „Lietuvių kalba“ 5 ir 6 klasių mokiniai
ieškojo atsakymų į klausimus, kas jiems yra Lietuva, kuo brangus šis kraštas.
Vokiečių kalbos mokytojos iniciatyva suorganizuota ,,Šv. Martyno diena” NVŠP ,,Aš galiu” I ir II kurso
mokiniams, žibintus ruošė ir NVŠP ,,Kalbų šalyje“ 7 kl. mokiniai.
Mokykloje kasmet organizuojamos pamokos Gimtosios kalbos dienai paminėti: kovo mėnesį organizuota
viktorina apie gimtąją kalbą ir kultūrą, gimtajai kalbai skirtus atvirukus kūrė penktų–septintų klasių mokiniai.
Balandžio pabaigoje, penktadienį, NVŠP „Išmaniųjų mokyklėlė“ mokiniai per gimtosios kalbos dienai skirtas
pamokas kartu su Donaldo Bisseto pasakos „Žodžių upė“ veikėju išdykėliu ūdriuku Čarliu plaukė žodžių upe;
NVŠP ,,Aš galiu“ 3 kurso mokiniai dalyvavo protų kovose.
2021 m. Europos kalbų diena integruota į mokyklos 30 metų minėjimo renginius: vestos ekskursijos
mokiniams po Kėdainius, organizuotos šventinės pamokos įvairiomis kalbomis.
Tolerancijos dieną mokiniai kūrė tolerancijos miestą, paskui surengė darbelių parodą.
Kalėdinės pamokos organizuotos NVŠ programų 1–6 kl. mokiniams. Dalis mokinių lankėsi edukacinėse
veiklos Kėdainių krašto muziejuose, kita dalis klausėsi vyresniųjų savo draugų sekamų pasakų.
Advento popietė ,,Šventų Kalėdų belaukiant“ suorganizuota kartu su NVŠ programos ,,Aš kalbų
pasaulyje“ mokiniais ir jų seneliais (11 mokinių ir 14 suaugusiųjų).
Mokyklos darbuotojai metų pabaigoje dalyvavo edukacinėje išvykoje į Raudondvario dvarą ,,Senus metus
palydint“ (16 asmenų).
Mokytojai. Mokykloje dirba 13 patyrusių ir savo darbą išmanančių mokytojų: 2 mokytojai ekspertai, 7
mokytojai metodininkai, 3 vyresnieji mokytojai ir 1 mokytojas. 2021 m. sausio–birželio mėnesiais, dirbant
nuotoliniu būdu, administracijos ir mokytojų santykiai grindžiami pasitikėjimo principu, mokytojai teikia
pavaduotojui ugdymui savo mėnesio veiklos planus, kas savaitę dalinamasi patirtimi mokytojų grupėje Messenger
aplinkoje, el. laiškais, telefonu. Kiekvieno mėnesio pabaigoje mokytojai rengia ataskaitas, kuriose nurodo
pamokose dalyvavusių mokinių procentą, naudotą ugdymo aplinką, mokinių nelankymo priežastis ir pan. Iškilus
problemoms, jos tuoj pat sprendžiamos telefonu, el. paštu ar mokytojų grupėje Messenger aplinkoje. Kiekvieną
mėnesį vyksta mokytojų tarybos posėdžiai. Karantino metu jie organizuojami Google Meet platformoje. Mokytojų
veikla įvertinta labai gerai, visi mokyklos pedagogai atliko pareigybės aprašymuose numatytas užduotis, mokinių
nubyrėjimas nuotolinio mokymosi metu nežymus.
2021 m. rugpjūčio mėnesį buvo aptarta darbo pandemijos sąlygomis tvarka, mokytojai supažindinti su
saugumo instrukcijomis. Rugsėjo mėn. pradžioje mokytojai patys įsivertino savo galimybes ir indėlį į mokyklos
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veiklą ir parengė veiklos bendruomenei bei kvalifikacijos tobulinimo planus. 2021 m. gruodžio mėn. mokyklos
direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė atliko metinio veiklos plano įgyvendinimo vertinimą ir numatė veiklos
gaires kitiems metams.
Per neformaliojo švietimo pamokas taikytas patirtinio mokymosi metodas. Vestos edukacinės veiklos
gyvai ir nuotoliniu būdu, organizuotos pamokos kitose erdvėse, ekskursijos po Kėdainių senamiestį su kalbinėmis
užduotimis.
2021 m. mokytojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas vyko pagal planą ir numatytus kvalifikacijos
tobulinimo prioritetus:
1 prioritetas. IKT taikymas ir tikslingas panaudojimas ugdymo procese.
2 prioritetas. Darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas.
Mokytojai ir darbuotojai savo kvalifikaciją tobulino nuotoliniu būdu. Per 2021 metus Kalbų mokyklos
mokytojai, kurių ši darbovietė pagrindinė, tobulino kvalifikaciją nuo 4 iki 10 mokymų, seminarų ar kursų (tai
sudaro nuo 40 iki 60 val.)
Mokyklos darbuotojai aktyviai dalinosi patirtimi su kolegomis mokykloje, rajone, respublikoje ir
tarptautinėse konferencijose:
 IT specialistas parengė paskaitą mokytojams ,,Darbo su Google for Education platforma mokymai.
Google Clasroom programos galimybės“ (2 a. v.).
 Neformaliojo švietimo kalbų mokytojos dalyvavo respublikinėje metodinėje – praktinėje
konferencijoje „Žaisdami mokomės, mokydamiesi žaidžiame“ ir skaitė pranešimą „STEAM metodų taikymas
lauko pedagogikoje“.
 Neformaliojo švietimo kalbų mokytojos vedė paskaitą (2 a. v.) mokyklos mokytojams „STEAM
metodų taikymas lauko pedagogikoje“.
 Neformaliojo švietimo kalbų mokytoja ekspertė ir neformaliojo švietimo kalbų mokytoja metodininkė
dalyvavo tarptautinėje užsienio kalbų mokytojų nuotolinėje metodinėje–praktinėje konferencijoje „Efektyvus ir
kūrybiškas STEAM integravimas užsienio kalbų pamokose“ ir skaitė pranešimą „STEAM metodų panaudojimas
neformaliajame ugdyme“.
 Neformaliojo švietimo kalbų mokytoja dalyvavo nuotolinėje rajoninėje konferencijoje ,,Mokinių
mokymosi pažanga – kas, kaip kodėl?“ ir skaitė pranešimą ,,Mokinio individualios pažangos fiksavimas
pamokoje“.
Leidyba. Neformaliojo švietimo kalbų mokytojos parengė anglų kalbos pratybas NVŠP ,,Išmaniųjų
mokyklėlė“ 2 kl. mokiniams. Neformaliojo švietimo mokytojos iniciatyva parengta ir išleista trečioji mokyklos
mokinių kūrybinių darbų knyga.
Tarptautinė veikla. Kėdainių kalbų mokykla yra neformaliojo švietimo įstaiga, vykdanti tarptautinę
projektinę veiklą. Jos metu mokiniai ne tik turi galimybę susipažinti su kitų šalių mokinių gyvenimu, bet ir
patobulinti savo anglų kalbos įgūdžius. Dalyvavimas tarptautinėje projektinėje veikloje plečia mokinių akiratį,
motyvuoja mokytis kalbų, skatina tobulinti geografijos žinias, moko planuoti, kritiškai vertinti aplinką, būti
tolerantiškiems ir bendradarbiauti.
Kalbų mokyklos mokytoja kartu su Lenkijos ir Turkijos mokytojais įsitraukė į trumpalaikį lapkričio –
sausio mėn. vykdomą e-Twinning projektą „Teknoloji Bağımlısı Olma – don’t Addicted to Technology“. Kitąmet
projekto veiklose planuoja dalyvauti ir NVŠP ,,Aš galiu“ 3 kurso mokiniai.
Tarptautinis projektas Nordplus Junior „Gerovės sistemos – grėsmės ir galimybės”. 2021 m. kovo 23
dieną Nordplus Junior „Gerovės sistemos – grėsmės ir galimybės” Nr. NPJR-2019–10064 projekto partnerių
nuotolinis susitikimas, kuriame buvo aptartos paskutinės projekto įgyvendinimo veiklos. Nuspręsta, kad iki „gyvo“
susitikimo bus organizuoti trys nuotoliniai susitikimai balandžio 12, 27 ir gegužės 11 dienomis. Balandžio 12 d.
vyko Nordplus Junior mainų projekto „Gerovės sistemos – grėsmės ir galimybės” mokinių virtualus susitikimas.
Jam vadovavo danai. Balandžio 27 d. vyko Nordplus Junior mainų projekto „Gerovės sistemos – grėsmės ir
galimybės” antrasis mokinių virtualus susitikimas, kuriam vadovavo Švedijos komanda.
Gegužės 11 d. vyko Nordplus Junior mainų projekto „Gerovės sistemos – grėsmės ir galimybės” trečiasis
virtualus mokinių susitikimas, kuriam vadovavo Suomijos komanda. Nordplus Junior „Gerovės sistemos –
grėsmės ir galimybės” Nr. NPJR-2019–10064 projekto susitikimas Švedijoje (9 mokiniai + 2 suaugusieji). Spalio
25–29 dienomis 9 NVŠ programos „Aš galiu“ 2 kurso mokiniai ir 2 mokytojai turėjo galimybę apsilankyti
Švedijoje ir gyvai susitikti su šalių partnerių – Danijos, Suomijos, Švedijos ir Latvijos – bendraamžiais.
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Kartu su Latvijos komanda vykdomas Nordplus projektas „Darbo su vaikais, išgyvenančiais tėvų
skyrybas, metodai” NPJR-2020/10280. Dėl pandemijos veiklos 2021 m. vyko nuotoliniu būdu.
2021 m. agentūrai pateiktos dvi projektų paraiškos Nordplus Junior platformoje:
1. NPJR-2022/10001 „Take the Green Challenge!” KKM dalyvis kaip partneris. Koordinatorius – Estija.
Projekto tema – tvarumas, ekologiškumas ir gamtosauginiai klausimai.
2. NPJR-2022/10012 „Nordic-Baltic language learning and exploring the country”. KKM dalyvis kaip
koordinatorius. Partneriai: estai, švedai, danai. Projekto tema – skandinavijos šalių kalbų mokymasis per šiaurės
Europos šalių kultūros tyrinėjimo prizmę.
Konkursai, olimpiados. Mokyklos mokiniai aktyviai dalyvauja įvairiuose kalbiniuose konkursuose,
olimpiadose: 2021-04-26 anglų kalbos olimpiadoje penktokams ,,Mokslo-Lab“ dalyvavo 14 NVŠP „Kalbų šalyje“
ir „Moki žodį...“ (5 kl.) mokinių pirmame ture ir 4 mokiniai finale. Edukaciniame konkurse „Kalbų kengūra‘2021“
dalyvavo NVŠP 30 mokinių anglų kalbos konkurse (11 gavo auksinės kengūros diplomus, 10 – sidabrinės, 9 –
oranžinės); lietuvių kalbos konkurse dalyvavo 7 mokiniai (2 gavo auksinės kengūros diplomus, 1 – sidabrinės, 4
– oranžinės). Tarptautinės anglų kalbos olimpiados KINGS finale dalyvavo 23 mokiniai, lietuvių kalbos – 1
mokinys, matematikos – 5 mokiniai, pasaulio pažinimo – 2, informacinių technologijų – 1. Kėdainių rajono 6 ir 8
klasių mokinių anglų kalbos konkurse dalyvavo 5 mokiniai. 1 mokinė, Aistė Valodkaitė, 8 kl., užėmė I vietą rajone.
Vertimų ir iliustracijų projekto „Tavo žvilgsnis 2021“ diplomais apdovanota 13 mokinių. Tarptautiniame
edukaciniame projekte „Olympis 2021 – pavasario sesija“ anglų k. konkurse dalyvavo 37 NVŠP ,,Aš galiu“
mokiniai: iš jų auksinius diplomus gavo 2 mokiniai, I laipsnio diplomus gavo 20 mokinių, II laipsnio – 9 mokiniai
ir III laipsnio diplomus – 6 mokiniai, už lietuvių kalbos užduotis prizines vietas laimėjo 2 mokiniai. NVŠP
,,Išmaniųjų mokyklėlė“ už anglų kalbos užduotis prizines vietas laimėjo 16 mokinių, už lietuvių kalbos užduotis
– 18 mokinių, už matematikos užduotis – 15 mokinių, už pasaulio pažinimo užduotis – 16 mokinių, NVŠP ,,Kalbų
šalyje“ anglų kalbos užduotis atliko ir prizines vietas laimėjo 11 mokinių. Tarptautiniame edukaciniame projekte
„Olympis 2021– rudens sesija“ anglų kalbos konkurse dalyvavo 46 NVŠP mokiniai, iš jų auksinius diplomus gavo
1 mokinys, I laipsnio diplomus gavo 28 dalyviai, II laipsnio diplomus gavo 5 dalyviai, III laipsnio diplomus gavo
4 dalyviai; už lietuvių kalbos užduotis prizines vietas laimėjo 8 mokiniai. NVŠP ,,Išmaniųjų mokyklėlė“ už anglų
kalbos užduotis prizines vietas laimėjo 6 mokiniai, už lietuvių kalbos užduotis – 6 mokiniai, už matematikos
užduotis – 4 mokiniai, už pasaulio pažinimo užduotis – 6 mokiniai.
Mokykloje vyko ir tradiciniais tapę renginiai: vaikų vasaros poilsio stovykla ,,Kalbinukai“, absolventų
išleistuvės, Europos kalbų diena, Mokyklos 30-mečio minėjimo renginiai.
Projektinės veiklos, įtraukiant socialinius partnerius ir ugdant bendruomeniškumą. Kėdainių rajono
savivaldybės administracijai pateikta ir įgyvendinta, gavus finansavimą, vaikų vasaros poilsio stovyklos
,,Kalbinukai“ projekto paraiška (pagal priemonę „Švietimas ir ugdymas“). Neformaliojo ugdymo asociacijos
organizuotas renginys mokymai „Aš ir komanda: kaip suburti komandą“, kuriuose dalyvavo Kalbų, Muzikos,
Dailės mokyklų ir Sporto centro mokiniai.
Modernios ir saugios aplinkos kūrimas. Mokykloje stengiamasi, kad aplinka, kurioje mokiniai praleidžia
dalį savo laiko, būtų moderni, saugi ir skatintų tobulėti.
Nuolat atnaujinama ir pildoma informacija apie renginius, talpinamos naujienos interneto svetainėje
www.kalbumokykla.lt ir socialinio tinklo facebook.com paskyroje (150 naujienų), parengtas elektroninis metraštis
ir kronika. Paviešintas 1 reportažas („Kėdainių žinios“ Balticum televizija), 1 straipsnis rajono spaudoje („Rinkos
aikštė“)
ir
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straipsniai
internetiniuose
portaluose
(www.rinkosaikste.lt,
www.muge.eu,
www.facebook.com/kedainiurajonosavivaldybe, www.15min.lt). Partneriai (Viktoras Fiodorovas, Tomas
Bičiūnas) dalinosi informacija socialiniuose tinkluose apie lankymąsi KM.
Parengtas ir išleistas vaikų kūrybinių darbų leidinys ,,Kalbų mokyklos mokinių kūrybiniai darbai“.
Parengtas mokyklos erdvių vaizdo pristatymas „Kviečiame pasivaikščioti po Kalbų mokyklą“; Kalbų
mokyklos bendruomenės narių (programų dalyvių, mokinių, absolventų) sveikinimų Kalbų mokyklai 30-ojo
gimtadienio proga įvairiomis kalbomis vaizdo pristatymas.
Įsigytos reklaminės priemonės: vizitinės kortelės (300 vnt.), skirtukai (500 vnt.), reklaminiai maišeliai (50
vnt.), kalendoriai (60 vnt.). Mokomieji vadovėliai anglų kalba (62 vnt.), pratybų sąsiuviniai anglų kalba (5 vnt.),
grožinės literatūros (27 vnt.).
Įvertinus 2021 m. veiklos planą, galima teigti, kad 70 proc. plano įgyvendinta.
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Stiprybės
Bendruomeniškumas vykdant projektines veiklas ir
puoselėjant mokyklos kultūrą
Projektinės veiklos / pamokos kitose erdvėse
Dalykų integracija mokant kalbų, ugdant kultūringą ir
pilietišką asmenybę
Moderni, ugdymo procesams puikiai pritaikyta aplinka
Galimybės
Kurti ir įgyvendinti naujas, klientams patrauklias NŠ
programas
Vykdyti neformaliojo švietimo veiklas savaitgaliais ir
per mokinių atostogas
Plėtoti IT galimybių panaudojimą ugdymo procesuose
Programas organizuoti nuotoliniu būdu, taip
pritraukiant daugiau klausytojų / mokinių
Tėvelių įtraukimas į projektines veiklas, edukacines
išvykas ir jų organizavimą

Silpnybės
Tėvų įtraukimas į mokyklos veiklas
NVŠ programos ,,Aš galiu“ mokinių skaičiaus
mažėjimas dėl didelio mokinių užimtumo
Etatinių mokytojų skaičiaus mažėjimas dėl NŠ
programų dalyvių skaičiaus mažėjimo
Grėsmės
Tarptautinės projektinės veikos dalyvių skaičiaus
mažėjimas dėl užimtumo bendrojo lavinimo mokyklose
ir pandemijos
Kitų kalbų mokyklų / švietimo įstaigų skaičiaus
augimas rajone ir mieste

III SKYRIUS
KALBŲ MOKYKLOS VEIKLOS PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Vizija – šiuolaikiška, besimokanti, veikli kalbų mokykla, kurioje gera būti ir kurti kartu.
Misija – atliepdami rajono visuomenės ugdymo(si) poreikį, vykdome neformaliojo švietimo programas ir
siekiame nuolatinės pažangos ir tobulėjimo.
Filosofija – neužtenka žinoti, reikia panaudoti žinias; neužtenka norėti, reikia veikti.
Vertybės, kuriomis vadovaudamiesi gyvename, dirbame ir kuriame: pagarba, atsakomybė, atvirumas ir
kūrybiškumas.
Mūsų ugdymo principai: pirma sudominti – stipriname motyvaciją; ugdymas per santykį – draugiškas ir
atviras mokytojo santykis su besimokančiuoju; neskubiname proceso, skatiname individualią pažangą; mokome
būti aktyviais veikėjais, o ne pasyviais gavėjais; galimybė veikti kartu su kitais – būti grupės ar bendruomenės
nariu.
Prioritetas. Neformaliojo ugdymo kokybė ir atsakomybė.
Strateginiai tikslai:
1 tikslas – tobulinti (gerinti) vykdomų programų kokybę, sukuriant galimybes kiekvienam realizuoti savo
gebėjimus.
2 tikslas – plėtoti projektinę veiklą, įtraukiant socialinius partnerius ir ugdant bendruomeniškumą.
3 tikslas – kurti modernią ir saugią aplinką.
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IV SKYRIUS
VEIKLOS TURINYS
Atlikimo
Vykdytojai
Laukiamas rezultatas
laikas
1. Tikslas. Tobulinti (gerinti) vykdomų programų kokybę, sukuriant galimybes kiekvienam realizuoti savo gebėjimus
Atliktas poreikio tyrimas ir jį
direktoriaus
1.1.Atsižvelg 1.1.1. Ištirti naujų NVŠ ir
tenkinant parengta (-os) NVŠ
kovas
pavaduotojas
us į
NSŠ programų poreikį
programa (-os).
ugdymui, direktorius
programų
Suformuotų programų grupių skaičius
dalyvių
1.1.2. Rengti naujas NVŠ
poreikius,
programas, susietas su IT
Parengtų naujų, paklausių NVŠ
balandis–
rengti naujas
ir gimtosios kalbos
darbo grupė
programų ir jas lankančių mokinių
birželis
ir tobulinti
mokymu, pradinių klasių
skaičius
esamas NVŠ
mokiniams, šeštadieniais
ir NSŠ
1.1.3. Peržiūrėti ir
programas,
direktoriaus
atnaujinti programas
Peržiūrėtos, patvirtintos ir paviešintos
organizuoti
birželis
pavaduotojas
neformaliojo švietimo
programos
mokinių
ugdymui
programų (NŠPR) registre
užimtumą
Parengtas ir nustatyta tvarka
savaitgaliais
direktoriaus
patvirtintas ugdymo planas, kuriame
ir per
1.1.4. Parengti 2022–2023 gegužė–
pavaduotojas
aptartas nuotolinio ugdymo galimybės,
mokinių
m. m. ugdymo planą
birželis
ugdymui, darbo
visų programų dalyvių pažangos
atostogas
grupė
vertinimo sistema
pagal
1.2.1. Tikslingai tobulinti
patvirtintus
mokytojų ir darbuotojų
Kvalifikacijo
kvalifikaciją ir
s tobulinimo
direktorius,
kompetencijas pagal
dokumentus
direktoriaus
ilgalaikę (40 a. v.)
Visi darbuotojai tobulina kvalifikaciją
ir pagal
pavaduotojas
profesinių kompetencijų
pagal patvirtintus kvalifikacijos
ilgalaikę (40
ugdymui, NVŠ
1.2.
tobulinimo programą
tobulinimo prioritetus
a. v.)
mokytojai,
Tikslingai
,,Kultūrinių kompetencijų
profesinių
darbuotojai
tobulinti
tobulinimas – sėkmingos
kompetencijų
darbuotojų
ir pažangios asmenybės
tobulinimo
kvalifikaciją
ugdymo link“
programą
ir dalintis
turima
1.2.2. Stiprinti mokytojų
patirtimi
IT kompetencijas ir
sausisNVŠ mokytojai ir
IT kompetenciją patobulinusių
sudaryti galimybes jas
birželis
darbuotojai
mokytojų skaičius
pritaikyti praktiškai
1.2.3. Dalintis gerąja
Skaityti pranešimai (3–5) rajono,
patirtimi rajono, šalies ir
sausis–
NVŠ mokytojai
respublikinėse ir /ar tarptautinėse
tarptautinėse
gruodis
konferencijose
konferencijose
2. Tikslas. Plėtoti nepamokinę ir projektinę veiklą, įtraukiant socialinius partnerius ir ugdant bendruomeniškumą
2.1.1. Minėti Valstybines
2.1.
šventes, formuojant
sausis–
Renginių / priemonių skaičius;
Neformalioj
mokytojai
tautines tradicijas ir
kovas
dalyvių skaičius
o švietimo
ugdant pilietiškumą
paslaugas
2.1.2.Organizuoti
pritaikyti
vasaris–
NVŠ kalbų (lietuvių) Suorganizuoti 3 renginiai NVŠ
Gimtosios kalbos dienai
pagal
balandis
ir NVŠ mokytojai
programų mokiniams
besikeičianči skirtus renginius
os
2.1.3. Minėti kitų užsienio
visuomenės
kalbų (prancūzų, rusų,
Mokyklos taryba,
rugsėjis–
Protmūšis, kūrybinės dirbtuvės,
poreikius ir
vokiečių, ispanų) šventes,
mokytojai, projektų
gruodis
projektinė veikla
stiprinti
susijusias su jų papročiais
vadovas
bendruomen ir tradicijomis
ės narių
2.1.4. Paminėti Europos
darbo grupė,
Įtraukti Kėdainių bendrojo lavinimo
rugsėjo 26 d.
bendravimą
kalbų dieną (laiškas
projektų vadovas
mokyklų mokinius, skatinant mokytis
Uždaviniai

Priemonės
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ir
bendradarbia
vimą,
formuojant
kultūrinę,
pilietinę ir
tautinę
savimonę

2.2. Skatinti
NVŠ ir NSŠ
programų
mokinių
projektinę
veiklą,
ugdant
atsakingą ir
kūrybingą
bei aktyvią
asmenybę

draugui kitoje Europos
šalyje)
2.1.5. Dalyvauti
Tolerancijos dienos
akcijoje
2.1.6. Organizuoti
adventinio laikotarpio
renginius (,,Seku
pasaką...“)
2.1.7. Organizuoti mokslo
metų pradžios šventę ir
programos baigimo
pažymėjimų įteikimo
ceremoniją kartu su
mokinių tėvais
2.1.8. Bendrauti su NVŠ
programų dalyvių tėvais
telefonu, el. paštu,
www.tamo.lt, tėvų
diskusijų forumas
„Klausiate–atsakome“
virtualioje erdvėje
2.1.9. Suorganizuoti
bendrus NVŠ programų
mokinių ir jų tėvų /senelių
renginius (Užgavėnių,
Velykų, Kalėdų vakarones
su tėvais ar seneliais)
2.1.10. Suorganizuoti
bendrą dviračių žygį
tėvams ir mokiniams (su
KM 1–4 kurso mokiniais
ir tėvais) į Pervalką (1
arba 2 nakvynės)
2.1.11. Vykdyti
bendradarbiavimo
sutarčių ir kitus sutartinius
įsipareigojimus
2.1.12. Skatinti
savanorišką veiklą ir ją
palaikyti
2.1.13. Parengti Kalbų
mokyklos tarybos 2022 m.
veiklos planą
2.2.1. Organizuoti
raiškiojo skaitymo
užsienio kalba konkursą
rajono ir miesto mokyklų
mokiniams
2.2.2. Organizuoti
pamokas / veiklas kitoje
aplinkoje
2.2.3.Vykdyti ilgalaikį
projektą „7 garsieji
senovės pasaulio
stebuklai“. Mokinių
dienoraščiai vokiečių /
rusų kalbomis

kalbų ir domėtis kitų šalių kultūra;
dalyvių skaičius
lapkričio 16
d.

darbo grupė

NVŠ programų mokinių skaičius

gruodis

darbo grupė

Renginių / priemonių / veiklų
skaičius; dalyvių skaičius

rugsėjis,
birželis

direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui, NVŠ
mokytojai

Dalyvavusių asmenų skaičius

nuolat

NVŠ programų
mokytojai

Mokinių tėveliai ne rečiau kaip 2 k.
per metus informuojami apie mokinio
sėkmę, apklausose dalyvauja 50 proc.
mokinių tėvų

gegužė,
birželis,
gruodis

mokiniai, NVŠ
programų mokytojai

Renginių ir dalyvių skaičius

gegužė arba
spalis

Mokyklos taryba

Renginio dalyvių skaičius

pagal sutarčių
įsipareigojim
us

direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Renginių skaičius su parneriais ir
dalyvių skaičius juose

nuolat

bendruomenė

Savanorių skaičius

sausis

MT tarybos nariai

Parengtas planas, numatytos veiklos

gegužės

darbo grupė

Dalyvių skaičius

sausis–
gruodis

NVŠ programų
mokytojai

1–2 kiekvieno mokytojo
suorganizuotos pamokos / veiklos

sausisbirželis

vokiečių ir rusų
kalbų mokytojai

Dienoraštis vokiečių ir rusų kalbomis,
medžiaga ,,Mokinių kūrybinių darbų
knygai“
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2.2.4. Parengti ir išleisti
mokinių kūrybinių darbų
el. leidinį ,,Kalbų
mokyklos mokinių
kūrybiniai darbai“
(kūrybiniai darbai,
piešiniai, vertimai, tekstai
ir pan.)
2.2.5. Organizuoti NVŠ
programos „Aš galiu“ I
kurso mokinių krikštynas
2.2.6. Organizuoti NVŠ
programos ,,Aš galiu“
baigimo pažymėjimų
įteikimo šventę
2.2.7. Rengti projektines
paraiškas, suteikiančias
galimybę vykdyti
neformaliojo švietimo
veiklas per mokinių
atostogas, savaitgaliais
2.2.8. Organizuoti vaikų
vasaros poilsio stovyklą
,,Kalbinukai“, skatinti
užimtumą per mokinių
atostogas
2.2.9. Parengti anglų
kalbos pratybas „Smart
kids 3“ NVŠ programos
,,Išmaniųjų mokyklėlė“
mokiniams
2.2.10. Vykdyti
tarptautinę projektinę
veiklą, įgyvendinant Nord
plus ir eTwinning
projektines veiklas
2.2.11.Vykdant NVŠ
programas, taikyti
projekto ir patirtinio
mokymo metodus (NVŠ
,,Išmaniųjų mokyklėlė“
projektinės veiklos)
2.3.1. Dalyvauti socialinių
partnerių
organizuojamose
priemonėse
2.3.
Bendradarbi
auti su
socialiniais
partneriais

2.3.2. Ieškoti socialinių
partnerių, verslo įmonių,
suteikiant galimybę NVŠ
programų dalyviams
suvokti tarpkultūrinę
patirtį
2.3.3. Įsitraukti į
asociacijų veiklą,
įgyvendinant bendras
veiklas

balandis

NVŠ programų
mokiniai, darbo
grupė

El. leidinys publikuojamas Kalbų
mokyklos interneto svetainėje,
dovanojamas mokiniams

lapkritis

darbo grupė,
mokinių aktyvas

gegužė –
birželis

darbo grupė

sausis–
gruodis,
žiemos,
pavasario,
rudens
atostogos

direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui, programų
mokytojai, projektų
vadovas

balandis,
rugpjūtis

projektų vadovas,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

balandis–
birželis

NVŠ kalbų (anglų)
mokytojai

Parengtos pratybos skiriamos
,,Išmaniųjų mokyklėlės“ 3 kl.
mokiniams

visus metus

NVŠ mokytojai,
projektų vadovas,
darbo grupė

Projektinėje veikloje dalyvaujančių
mokinių ir mokytojų skaičius

sausis–
gruodis

direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui, NVŠ
mokytojai

Veiklų ir dalyvių skaičius

pagal atskirus
susitarimus ir
planą

direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
bendruomenė

Priemonių ir KM programų dalyvių
skaičius

gegužė, spalis

direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Pasirašytų sutarčių skaičius

pagal atskirus
kvietimus ir
planus

direktorius

Įsitraukusių bendruomenės narių
skaičius

Ugdomos programų dalyvių
kompetencijos, teikiančios galimybių
jiems tapti aktyviais visuomenės
nariais, sėkmingai veikti
bendruomenėje, tenkinami pažinimo,
lavinimosi ir saviraiškos poreikiai
(renginių ir dalyvių juose skaičius)

Suorganizuotas mokinių vasaros
poilsis, laisvalaikio užimtumas per
atostogas, gauta projektinių pinigų
savaitgalio veikloms vykdyti
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2.4.1. Dalyvauti rajono,
šalies, tarptautiniuose
pagal atskirus
kalbų konkursuose,
kvietimus
olimpiadose, kitose NVŠ
priemonėse
2.4.2. Rengti ir teikti
2.4.
socializacijos,
Dalyvauti
prevencijos, sveikatos
rajono ir
stiprinimo, pilietiškumo
šalies
ugdymo ir kitų programų
konkursuose,
projektų paraiškas pagal
pagal
renginiuose
konkursų kvietimus
kvietimus
(Kėdainių rajono
savivaldybės ir kitų
viešojo sektoriaus
institucijų), pritraukiant
papildomų lėšų
3. Tikslas. Kurti modernią ir saugią aplinką
3.1.1. Prižiūrėti Mokyklos
interneto svetainę,
visus metus
paskyrą socialiniame
tinkle www.facebook.com
3.1.2. Skleisti informaciją
apie mokyklos veiklą
visus metus
viešojoje erdvėje

NVŠ programų
mokytojai

NVŠ programų mokinių dalyvavimas
įvairiose priemonėse (skaičius) ir
prizinių vietų laimėjimas

direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui, darbo
grupė

1–2 paraiškos

administratorius, IT
specialistas

Interneto svetainė ir joje pateikiama
medžiaga atitinka teisės aktų
reikalavimus

administratorius,
programų mokytojai

Žinučių, straipsnių spaudoje,
viešojoje erdvėje, svetainėje kiekis

gegužė,
rugpjūtis–
rugsėjis

administratorius

Mokyklos programas reklamuojanti
medžiaga viešinama
www.kalbumokykla.lt, socialiniame
tinklo facebook.com Mokyklos
paskyroje, socialinių partnerių
svetainėse, vietos TV

3.1.4. Įsigyti reklaminės
atributikos pagal poreikį
Mokyklos veiklai viešinti,
reprezentuoti

pagal poreikį

direktorius,
administratorius,
direktoriaus
pavaduotojas ūkiui ir
bendriesiems
reikalams

Įsigytos reklaminės atributikos kiekis

3.1.5. Naudoti Mokyklos
logotipą ir kitas
reprezentuojančias
priemones, susirašinėjant,
pristatant, atstovaujant
mokyklai

nuolat

visi darbuotojai

Mokyklos savitumas ir išskirtinumas,
identiteto kūrimas

gegužė,
rugpjūtis–
rugsėjis

direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
direktoriaus
pavaduotojas ūkiui ir
bendriesiems
reikalams

Įsigytos mokomosios literatūros
kiekis

nuolat

administratorius

Sutaupytos kanceliarinėms prekėms
skiriamos lėšos (popieriui,
dažomiesiems milteliams ir kt.)

sausis

direktoriaus
pavaduotojas ūkiui ir
bendriesiems
reikalams

Įvykdytų mažos vertės viešųjų
pirkimų skaičius

3.1.3. Rengti ir skelbti
Mokyklos programas
reklamuojančią medžiagą

3.1. Stiprinti
mokyklos
įvaizdį

3.1.6. Sistemingai
atnaujinti ir efektyviai
naudoti ugdymo/si
priemonių išteklius

3.2. Kurti
dinamiškas,
atviras ir
funkcionalia

3.1.7. Tvarkyti
skaitmeninius
dokumentus ir juos
saugoti Google disko
saugykloje
3.2.1. Parengti mažos
vertės viešųjų pirkimų
planą pagal galiojančius
teisės aktus
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s ugdymo(si)
aplinkas

3.2.2. Atnaujinti pagal
poreikį ir galimybes IKT
3.2.3. Pritaikyti aktų salę
edukacinėms programoms
vykdyti (projektas
„Pasaulio kultūrų
virtuvė“)
3.2.4. Atnaujinti
Mokyklos patalpas /
erdves pagal poreikį ir
galimybes (el. skydinės
iškėlimas, laiptinių,
tualetų remontas)
3.2.5. Puošti (dekoruoti)
Mokyklos patalpas
valstybės švenčių
progomis
3.3.1. Įvertinti 2021–2022
m. m. ugdymo plano
įgyvendinimą

3.3.
Analizuoti ir
vertinti
vykdomą
veiklą

3.3.2.Įvertinti metinio
veiklos plano
įgyvendinimą
3.3.3. Įvertinti darbuotojų
veiklą teisės aktų
nustatyta tvarka
3.3.4. Aptarti mokytojų
mokslo metų veiklą ir
numatyti kitų metų gaires
3.3.5. Vykdyti mokytojų
ir pagalbos mokiniui
specialistų atestaciją
3.3.6.Vykdyti NVŠ ir
NSŠ programų mokinių ir
jų tėvų apklausas, tiriant
ugdymo kokybę ir poreikį
3.3.7. Teikti statistines ir
biudžeto vykdymo
ataskaitas
3.3.8. Atlikti metinę turto
ir įsipareigojimų
inventorizaciją

birželis,
gruodis

direktoriaus
pavaduotojas ūkiui ir
bendriesiems
reikalams

Išsiaiškintas naudojamų priemonių
atnaujinimo poreikis ir atnaujintų
priemonių / įrangos skaičius

birželis–
rugpjūtis

direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas ūkiui ir
bendriesiems
reikalams

Rėmėjų lėšomis ir bendruomenės
narių iniciatyva atnaujinta erdvė,
skirta netradicinėms
veikloms/pamokoms, edukacinėms
programoms, poilsiui, patirtiniams
mokymui

birželisrugpjūtis

direktoriaus
pavaduotojas ūkiui ir
bendriesiems
reikalams

Atnaujintos patalpos/erdvės

pagal
mėnesio
veiklos planą

direktoriaus
pavaduotojas ūkiui ir
bendriesiems
reikalams
Atliktas mokslo metų ugdymo plano
vertinimas sudarys galimybes
tobulinti siūlomas programas, jas
tobulinti
Atliktas metinio veiklos plano
vertinimas sudarys galimybes
tobulinti vykdomas veiklas

rugpjūtis

darbo grupė

gruodis

darbo grupė

vasaris

direktorius,
darbuotojai

Įvertinta visų darbuotojų veikla teisės
aktų nustatyta tvarka

rugpjūtis

direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Aptarta mokytojo mokslo metų
veikla, numatyta pagalba

pagal
komisijos
veiklos planą

atestacijos komisijos
pirmininkas

sausis–
gruodis

direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

ketvirčiais

vyr. buhalteris

Pateikti duomenys pagal teisės aktų
reikalavimus

lapkritis–
gruodis

inventorizacijos
komisija

Turto būklės ir įsipareigojimų analizė

Įvertinta mokytojų metinė veikla
teisės aktų nustatyta tvarka pagal
poreikį
90 proc. bendruomenės gerai ir labai
gerai vertina atvirą ir kūrybiškumą
skatinančią aplinką.
Atliktos apklausos parodo poreikį,
aiškinantis naujų programų pasiūlą

________________________________
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1 PRIEDAS
PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
KULTŪRINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS – SĖKMINGOS IR PAŽANGIOS
ASMENYBĖS UGDYMO LINK (ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa, 40 ak. val.)
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Programos turinys (moduliai)
Teatralizuota ekskursija po Lietuvos nacionalinio operos ir
baleto teatro užkulisius. Operos/baleto peržiūra. Spektaklio
aptarimas
Dalyvavimas Knygų mugės renginiuose (forume,
gražiausių knygų parodoje). Įdomiausios knygos aptarimas
Santykių kūrimo psichologija (nuotolinė paskaita)
Edukacija Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės
muziejuje: Edukacijos metu naujo žvilgsnio (angl.
slowlooking) metodu bus tyrinėjami Senosios dailės ir
Lietuvos dailės parodose eksponuojami portretai bei
autoportretai. Edukacinė programa Raudondvario dvare
„Meno kryptys“ (teminė ekskursija – edukacija)
Susipažinimas su Kauno J. Jablonskio gimnazijos veikla ir
užsienio kalbų mokymu, pasidalinimas kalbų mokymo
patirtimi
Susipažinimas su Aukštaitijos kulinariniu paveldu ir
Molėtų observatorija. Edukacija observatorijoje
Susipažinimas su Kėdainių krašto dvarų istorinėmis ir
meninėmis erdvėmis
Išvažiuojamasis mokslo metų pabaigos, veiklos rezultatų ir
įsivertinimo seminaras / posėdis Vakarų Lietuvoje
Bendra suma

Data

Išlaidų sąmata

2022 m. vasario 17 d.
,,Traviata“

220,00 + 80,00
(po 15 eurų bilietas)
= 445,00

2022 m. vasario 24–27
d.
2022 m. kovo mėn.

Asmeninės lėšos
100,00

2022 m. gegužės 3 d.
Galima integruoti su
mokinių edukacija (9–
11 kl.)

150,00 + Edukacija
asmeninės lėšos

2022 m. birželio mėn.
Galima sujungti su
mokinių edukacija

300,00 edukacija +
kelionė, maistas iš
asmeninių lėšų

2022 m. lapkričio mėn.

200,00

2022 m. gruodžio mėn.

500,00
1550,00
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2 PRIEDAS
EDUKACINĖS, PROJEKTINĖS VEIKLOS, PAMOKOS KITOJE ERDVĖJE (planas)
2022 m.
Eil.
Nr.

Edukacinės veiklos, pamokos
kitoje erdvėje

1.

Knygelės apie save kūrimas „Fact
file about Me“

Amžiaus grupė

Planuojama
veiklos data

Planuojamos
išlaidos

Atsakingas
mokytojas

sausis–gegužė

50,00

Agnė S.

SAUSIS
Darželis

VASARIS
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

Viktorina / protų mūšis
valstybingumo šventėms paminėti
(Vasario16-oji, Kovo 11-oji)
Akcija Valstybės švenčių proga
,,HANAMI MATSURI – SAKURŲ
ŽIEDŲ ŠVENTĖ“
Pamoka bibliotekoje, susitikimai
(derinama pagal situaciją)
Kėdainių krašto muziejus
(integruota pamoka, ekskursija su
gidu)
Užgavėnės
Žemės diena. Piešinių koliažas
Frankofonijos pamokos
„Europietiškoji Frankofonija“
Pamoka netradicinėje erdvėje
„Avalynės remontas. Kalbėjimas”
„Poesía para todos” (Poezija
visiems) poezijos savaitė
Gimtosios kalbos dienų renginiai.
Tarptautinė vaikų knygos diena.
Skaitomos knygos pristatymas
Velykų vakaronė (vaikai ir seneliai)
Edukacinė išvyka į lėlių teatrą
Panevėžyje su ,,Išmaniųjų
mokyklėlės“ mokiniais
Netradicinė pamoka–viktorina
„Velykų tradicijos Vokietijoje“.
Pamoka kitoje erdvėje
3 ir 4 kurso išvyka į Vilnių

visi mokiniai

vasario 16 d.
kovo 11 d.

20,00

Erika

visi mokiniai

vasaris–balandis

0,00

Erika, Dalia,

1–2 kursas

vasaris–-gegužė

20,00

Agnė, Aistė

3–4 kursas

vasaris–-gegužė

60,00

Agnė, Aistė

30,00

Erika, Aistė, Rima

30,00

Erika, išmanieji,
Laimutė

0,00

Violeta

0,00

Loli

BALANDIS
Išmanieji
1–4 kl.
kovas–balandis
5–7 kl.
1–4 kursas
1–4 kl.
balandžio 2 sav.

20,00

Dalia, Aida,
Gitana, Erika

30,00

Erika

išmanieji

balandis

200,00

Gitana

vokiečių kalba
8–9 kl.

balandis

30,00

Ramunė

3–4 kursas

balandis

300,00

Agnė, Aistė,
Aida, Rima

KOVAS
1–4 kl.
kovo 1 d.
išmanieji
prancūzų k.
kovo 18 d.
grupės
rusų kalba 5–6
kovas
kl., II kursas
ispanų k. grupės

kovas

GEGUŽĖ
15.

16.
17.
18.

Edukacinė išvyka į Kauno Marių
regioninį parką „Gamtos mokykla“.
Akcija „Darom“
Raiškiojo skaitymo užsienio kalba
konkursas bendrojo lavinimo
mokyklų mokiniams (Motinos
dienos proga)
„Ispanovizija“ dainų konkursas
,,7 garsieji senovės pasaulio
stebuklai“. Mokinių dienoraščiai
vokiečių / rusų kalbomis

5–7 kl.

gegužės 9 d.
(Europos diena)

200,00

Erika, Aistė,
Violeta ?

1–7 kl.

gegužės pradžia

100,00

Dalia Erika,
mokytojos

ispanų k. grupės

gegužė

10,00

Loli

8–9 kl.
(1–2 kursas)

sausis–birželis

350,00

Ramunė, Violeta
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19.
20.

21.

4 kurso išleistuvės, išvyka į teatrą /
edukacinė išvyka su KM 1–4 kurso
mokiniais į teatrą Kaune / Vilniuje
Baigiamoji pamoka 1–2 kl.
mokiniams Pepės Vilaitėje
Baigiamoji pamoka 3–4 kl.
mokiniams Kaune / ekskursijos
Kaune 1–4 kl. „Senojo Kauno
paslaptys“, 5–7 kl. „Pasislėpęs
miestas“

1–4 kursas

gegužė–birželis

270,00

Agnė, Aistė, Ieva

1–2 kl.

gegužė

150,00

Agnė, Aistė

3–4 kl.

gegužė–birželis

150,00

Erika, Aistė ir
Rima

0,00

Erika

30,00

Ramunė

SPALIS
ispanų k. grupės
spalis

0,00

Loli

2–3 kursas

spalis

300,00

Ieva, Erika

1–2 kursas

spalis

30,00

Erika, mokytojos

2–3 kursas

spalis arba gegužė

500,00

Ieva

0,00

Loli

30,00

Erika, Ramunė

RUGPJŪTIS
22.

Vasaros stovykla „Pažink skirtingas
profesijas“

23.

Kalbų dienai paminėti užsienio
kalbų projektas ,,Pažink kalbas per
dainas”. Mokiniai iliustruoja
pasirinktą dainą (anglų, rusų,
vokiečių, ispanų, lietuvių, ...)
kalbomis. Mokykloje surengtume
piešinių parodą

rugpjūtis

4–5 kl.

RUGSĖJIS

24.
25.
26.
27.

„Pasaulinė gyvūnų diena“
Edukacinė išvyka su KM 1–4 kurso
mokiniais į pabėgimo kambarį
Kaune / Vilniuje (kelionė traukiniu)
Pirmakursių krikštynos
Dviračių žygis su KM 1–4 kurso
mokiniais ir tėvais į Pervalką (1
arba 2 nakvynės)

rugsėjis

8–9 kl.

LAPKRITIS
28.

„Mirusiųjų diena“ Meksikietiška
tradicija

29.

Tolerancijos ir šv. Martyno diena

30.
31.

Kalėdinė vakaronė. Projektas
„Naujųjų metų sveikinimo
atvirukas draugui užsienio kalba“
Kalėdinės pamokos, projektas
,,Seku pasaką…”

ispanų k. grupės

spalis–lapkritis

1–2 kursas
lapkritis
5–6 kl.
GRUODIS
3–4 kl.

gruodis

30,00

Erika

1–7 kl.

gruodis

20,00

Erika, mokytojos

2960,00

