PATVIRTINTA
Kėdainių kalbų mokyklos direktoriaus
2022 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1V-28
KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS
2022 m. gegužės mėn.
PASITARIMAI
13, 27 d.
10.30 val. 35 kab.

Administracijos pasitarimas

10 d. 13 val.
21 kab.

Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimų įteikimo šventės
NVŠ programos ,,Aš galiu“ mokiniams organizavimo grupės
pasitarimas

16 d. 13 val.
Savivaldybės
708 kab.

Vaikų vasaros stovyklų ir kitų NVŠ veiklų programų
vertinimas ir konkurso komisijos posėdis

30 d. 13.00 val.
25 kab.

2 d. 15–17 val.
Zoom platforma
2–4 d.

3 d. 11 val.
Kėdainių kalbų
mokykla
4 d. 9 val.
5 d. 14 val. Kalbų
mokykla (25 kab.)
Iki 6 d. 15 val.
Iki 10 d.
10 d. 10 val.
Iki 17 d.
Iki 17 d.
Iki 20 d.
Iki 20 d.
Iki gegužės 21 d.
Gegužės mėn.
Gegužės mėn.
Gegužės mėn.
Gegužės mėn.
Gegužės–rugsėjo
mėn.

Mokytojų tarybos posėdis:
Dėl neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimų išdavimo
Dėl ugdymo kokybės rezultatų aptarimo (apklausų
duomenys)
METODINĖ IR KITA VEIKLA
Seminaras „Projektų vadyba švietimo ir sporto
bendruomenėms“
Projekto Nordplus Junior „Darbo su vaikais, išgyvenančiais
tėvų skyrybas, metodai“ partnerių susitikimas Kalbų
mokykloje
Ilgalaikės programos „Sėkmingos ir pažangios asmenybės
ugdymo link“ modulis (praktinės patirties sklaidos renginys)
Kėdainių kalbų mokyklos mokytojams: „IT panaudojimas
neformaliajame ugdyme“. Lektorės – Dolores Soberon
Merce, mokytoja; Laima Rumbienė, mokytoja metodininkė,
Kėdainių kalbų mokykla
Edukacinių erdvių konkurso komisijos lankymasis
Kėdainių miesto ir rajono ugdymo įstaigų 2–5 kl. mokinių
raiškiojo skaitymo konkursas ,,Visos eilės Tau, Mamyte“
Paraiškų „Kalbinukai“ ir „Pažink savo kraštą” rengimas ir
pateikimas Kėdainių rajono savivaldybės vaikų vasaros
stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų
programų konkursui
NVŠ ir NSŠ programų baigiamųjų pamokų grafiko rengimas
Rajoninis anglų kalbos konkursas (6 ir 8 kl.)
Mokinių kūrybinių darbų knygelės redagavimas ir rengimas
Įskaitų tvarkaraščių rengimas
Kalbų mokyklos nuostatų projekto rengimas ir teikimas
Kėdainių r. savivaldybės tarybai
Mokytojų ir darbuotojų atostogų grafikų rengimas
NVŠ programų mokinių ir tėvelių apklausų vykdymas ir
rezultatų apibendrinimas
Informatikos ir technologinės kūrybos mokymo(si)
programos „Teachers Lead Tech“ mokymai
NVŠ ir NSŠ programų baigimo pažymėjimų rengimas
Iliustruotų tekstų paroda „7 garsieji senovės pasaulio
stebuklai“ vokiečių–rusų kalbomis
Informacija apie NVŠ ir NSŠ programas viešojoje erdvėje
Prašymų dalyvauti NVŠ ir NSŠ programose nuo rugsėjo 1 d.
registravimas

Aida, Dalia, Akvilė,
Tomas, Aurelija, Erika
Dalia, Aida, Agnė,
Aistė, Akvilė, Tomas,
Erika
Aida

Dalia, mokytojai

Aida, Erika
Darbo grupė, Erika

registracija per
www.semiplius.lt
Aida, Akvilė
Darbo grupė

Dalia, Erika
Dalia
Aistė, Rima
Darbo grupė
Dalia
Aida, Agnė
Dalia, Akvilė
Dalia ir komanda
Dalia, Aistė, Agnė,
Dolores, Gitana, Akvilė
Akvilė
Ramunė, Violeta
Akvilė, Dalia, Aida
Akvilė

Birželio 2 d.
8-19 val.
Birželio 3 d.
13–17 val.
Birželio 6 d.
16 val.
Birželio 7 d.
9 val.

NVŠP „Aš galiu” mokinių edukacinė išvyka į Vilnių
„Vilniaus istorija ir kultūra”
NVŠP „Išmaniųjų mokyklėlė” mokinių išvyka–baigiamoji
pamoka „Panevėžio lėlės teatre“
Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimų įteikimo šventė
NVŠ programos ,,Aš galiu“ mokiniams
NVŠP „Aš kalbų pasaulyje”, „Kalbų šalyje” ir „Moki žodį”
mokinių edukacinė išvyka į Raseinius

Rima, Aida
Gitana, Jovita, Loli
Darbo grupė
Rima, Aistė

