
 
 PATVIRTINTA 

 Kėdainių kalbų mokyklos direktoriaus  

 2022 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 1V-37 

KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 

2022 m. birželio mėn. 

PASITARIMAI 

1–20 d. 
Neformaliojo švietimo programų rengimas, koregavimas, 

papildymas, vadovėlių poreikis 
Mokytojai  

10 d. 13 val.  
21 kab. 

„Išmaniųjų mokyklėlės“ mokytojų pasitarimas dėl medžiagos 

įforminimo ir programos koregavimo 

„Išmaniųjų mokyklėlės“ 

mokytojai 

14 d. 13 val. 

21 kab. 
Pasitarimas dėl ugdymo plano Aida ir darbo grupė 

Pagal poreikį 

35 kab. 
Administracijos pasitarimas 

Aida, Dalia, Tomas, 

Aurelija, Akvilė, Erika 

RENGINIAI, IŠVYKOS, EDUKACINĖ VEIKLA 

2 d. 10 val. 
NVŠ programos ,,Aš galiu“ mokinių edukacinė išvyka 

„Vilniaus istorija ir kultūra“ 
Aida, Rima, Aistė 

3 d. 13 val.  
NVŠ programos ,,Išmaniųjų mokyklėlė“ mokinių edukacinė 

išvyka į Panevėžio lėlės teatrą  
Gitana, Jovita, Loli 

6 d. 16 val.  

M. Daukšos viešoji 

biblioteka  

NVŠ programos „Aš galiu“ baigimo pažymėjimų įteikimo 

šventė 
Bendruomenė 

7 d. 9 val.  
NVŠ programų „Aš kalbų pasaulyje“ ir „Moki žodį“ mokinių 

ir mokyklos darbuotojų edukacinė išvyka po Raseinių kraštą 

Aistė, Rima ir kt. 

darbuotojai 

METODINĖ IR KITA VEIKLA 

Iki 14 d. 2022–2023 m. m. mokytojų krūvio projekto rengimas Dalia 

Iki 14 d. 
Ataskaitų už individualiai sutartą veiklą rengimas ir 

pateikimas direktoriaus pavaduotojui ugdymui  
Mokytojai 

15 d.  

Pagal ilgalaikę programą „Lietuvių kalbos ir literatūros 

dalyko bei bendrųjų kompetencijų tobulinimas: teorija ir 

praktika“ edukacinis seminaras „Literatūrinis ir kultūrinis 

Žiemgalos kraštas“ 

Dalia 

15 d. 
Seminaras ,,Finansinės apskaitos įstatymo taikymas viešojo 

sektoriaus subjektuose nuo 2022-05-01“ 
Aurelija 

iki 17 d. 14 val. 

Paraiškos teikimas Kėdainių rajono savivaldybei dėl 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

sveikatos projektų finansavimo 

Erika 

Birželio mėn. 
Informacijos apie vykdomas neformaliojo švietimo programas 

viešinimas 
Mokytojai 

Birželio mėn. 
Pasiruošimas KM pristatymui (medžiaga, priemonės ir kt.) 

Kėdainių miesto gimtadienio šventės renginių metu  
Dalia, Akvilė, Tomas 

Birželio mėn. 
Anglų kalbos pratybos „Išmaniųjų mokyklėlės“ trečiokams 

„Smart Kids“ 
Agnė, Aistė 

Birželio mėn. 

Kėdainių rajono savivaldybės finansuojamos vaikų vasaros 

stovyklos „Kalbinukai“ sutarčių rengimas, derinimas ir 

pasirašymas 

Dalia 

Birželio mėn. 
Pasirengimas Kėdainių rajono savivaldybės neformaliojo 

vaikų švietimo programų atitikties vertinimui  
Dalia 

Birželio–

rugpjūčio mėn. 

Prašymų dalyvauti NVŠ ir NSŠ programose nuo rugsėjo 1 d. 

registravimas 
Akvilė  

Birželio–

rugpjūčio mėn. 

Prašymų dalyvauti vaikų vasaros poilsio stovykloje 

„Kalbinukai“ rugpjūčio 22–26 d. registravimas 
Akvilė 

 


