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ĮVADAS 

 

 

Kėdainių švietimo centras - pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai biudžetinė 

įstaiga. Kėdainių švietimo centras yra akredituota institucija (ŠMM ministro 2009 m. gruodžio 

28 d. įsakymu Nr. ISAK-2804 Kėdainių švietimo centras akredituotas 5 (penkeriems) metams).  

Kėdainių švietimo centro 2010 metų veiklos tikslai: 

1. Sudaryti sąlygas pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams, ugdymo įstaigų 

vadovams plėtoti profesines kompetencijas, siekiant užtikrinti ugdymo kokybę.     

2. Teikti visapusišką specialiąją pedagoginę psichologinę pagalbą Kėdainių rajono 

ugdymo įstaigų ugdytiniams, jų tėvams/globėjams, pedagogams ir ugdymo įstaigų 

mokyklų vadovams. 

3. Organizuoti Kėdainių rajono bendrojo lavinimo mokinių dalykines olimpiadas, 

konkursus ir kitus renginius, plėtojančius mokinių dalykinius, pažintinius, 

informacinius, meninius, kūrybinius, socialinius įgūdžius bei gebėjimus.  

4. Teikti visapusiškas profesinio informavimo paslaugas Kėdainių rajono bendrojo 

lavinimo mokyklų mokiniams, jų tėvams/globėjams.  

5. Teikti mokyklų aprūpinimo vadovėliais, jų komplektų dalimis, mokykline 

dokumentacija bei įvairia literatūra paslaugas Kėdainių rajono ugdymo įstaigoms.   

6. Plėtoti vietos bendruomenės narių edukacinius-švietėjiškus poreikius. 

 

Kėdainių švietimo centro etatų bei darbuotojų skaičius 2010 metais: 
 

Eil. 

Nr.  

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Darbuotojų 

skaičius 

1.  Direktorius 1 1 

2.  Metodininkas 5 6 

3.  Spec. pedagogas  1 1 

4.  Logopedas  1 1 

5.  Psichologas 1,5 2 

6.  Soc. pedagogas 1 1 

7.  Neurologas 0,5 1 

8.  Vyr. buhalterė 1 1 

9.  Kasininkė 0,25 - 

10.  Raštvedė 1 1 

11.  Direktoriaus pavaduotojas ūkio 

ir bendriesiems klausimais 
0,5 1 

12.  Darbininkas 1,5 1 

13.  Valytoja 1 1 

Viso: 16,25 18 

 

Visi Kėdainių švietimo centro pedagoginiai darbuotojai, išskyrus vieną, turi 

aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir veiklai būtinas kompetencijas. Du metodininkai įgiję 

edukologijos magistro laipsnį, du pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai (logopedė ir 

spec. pedagogė) įgiję metodininkų kvalifikacines kategorijas.  

Kėdainių švietimo centrui vadovauja edukologijos magistro laipsnį, aukštąjį 

universitetinį išsilavinimą bei vadybinės patirties turintis direktorius. Kėdainių švietimo centro 

darbuotojai ir direktorius kvalifikaciją tobulina dažniau nei kartą per pusmetį. Visi Kėdainių 

švietimo centro darbuotojai aprūpinti personaliniais kompiuteriais. Visi kompiuteriai turi prieigą 

prie interneto. Interneto greitis – 512 kpbs vienai darbo vietai (interneto tiekėjas – LITNET). 

Kėdainių švietimo centro finansavimo šaltinis – Kėdainių rajono savivaldybės 

biudžetas. Lėšos kaupiamos iš teikiamų mokamų paslaugų, valstybės biudžeto bei atskirų fondų. 
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Kėdainių švietimo centro 2010 m. biudžetas (tūkst. Lt.):  

 

Suvestinis Savarankiškoms 

funkcijoms 

Spec. dotacija Spec. 

(patalpų 

nuoma) 

Spec. 

atsitiktinės 

Iš 

viso 

Iš jų darbo 

užmokesčiui 

Iš viso Iš jų darbo 

užmokesčiui 

Iš viso Iš jų darbo 

užmokesčiui 

Iš viso Iš viso 

 

692,7 

 

 

445,1 

 

321,9 

 

214,0 

 

335,3 

 

231,1 

 

1,5 

 

34,0 

 

Kėdainių švietimo centras patikėjimo teise disponuoja pastatu, esančiu Josvainių 

g. 40, Kėdainiai. Šiame pastate visiems darbuotojams įrengtos darbo vietos, organizuojami ir 

vykdomi kvalifikacijos tobulinimo renginiai, teikiama specialioji pedagoginė psichologinė 

pagalba, teikiamos interneto skaityklos paslaugos (įrengta 14 darbo vietų kompiuterių klasė), 

organizuojamos mokinių dalykinės olimpiados, konkursai, šventės, teikiamos mokinių 

profesinio informavimo paslaugos, teikiamos mokyklų aprūpinimo mokykline dokumentacija 

bei nemokama literatūra paslaugos.  

Pastato patalpos atitinka visus Lietuvos higienos normų reikalavimus (leidimas-

Higienos pasas Nr.14-844, 2008-10-27). Įėjimas į patalpas pritaikytas žmonėms su negalia 

(išskyrus 2 a.). Patalpų estetinė būklė labai gera. Pastatas saugomas apsaugos policijos.   

Kita turima techninė įranga bei priemonės: spausdintuvas - 12 vnt., skeneris - 3 vnt., 

kopijavimo aparatas – 2 vnt., kompiuterinis projektorius - 2 vnt., grafoprojektorius - 2 vnt., 

interaktyvi lenta – 1 vnt., audio ir video komplektas – 1 vnt., garso stiprinimo aparatūra – 1 vnt., 

diktofonas – 1 vnt., fotoaparatas  - 2 vnt., mikroautobusas (8 vietų).   

Kaupiama metodinė literatūra, mokomosios programos ir kita medžiaga apie 

švietimą, ugdymo proceso organizavimą, mokymosi ir studijų galimybes, profesijas, 

kvalifikacijas, darbo rinką ir kt. Visi Kėdainių švietimo centro klientai turi galimybę pasinaudoti 

sukaupta medžiaga, leidiniais.  

Išoriniai ryšiai 2010 metais buvo plėtojami atsižvelgiant į Kėdainių švietimo centro 

veiklos tikslus. Bendradarbiavimas su išoriniais partneriais grindžiamas formalizuotais 

(bendradarbiavimo sutartys) ir neformalizuotais bendradarbiavimo būdais. Išoriniai ryšiai 

naudingi siekiant Kėdainių švietimo centro veiklos tikslų, plečiant materialinę bazę, personalui 

tobulinant kvalifikaciją ir didinant klientų skaičių. 

Kėdainių švietimo centro strateginiai veiklos sprendimai priimami dalyvaujant visiems 

pedagoginiams darbuotojams. Kėdainių švietimo centre vienodai efektyvus tiek individualus, 

tiek komandinis darbas. Komandinis darbas vykdomas tose srityse, kur reikalingas 

bendradarbiavimas, tarpusavio konsultacijos bei  pagalba ir patirtis.  

Rengiami Kėdainių švietimo centro veiklos planai: Kėdainių švietimo centro 

strateginis planas 2009 – 2012 m., Kėdainių švietimo centro veiklos programa 2010 m., darbo 

planai atskiriems mėnesiams.  

Įgyvendinant 2010 metais keliamus veiklos tikslus, Kėdainių švietimo centro 

darbuotojai siekė atsižvelgti į visų klientų poreikius bei reikalavimus, bendradarbiavo su 

mokyklų vadovais ir rajono savivaldybės švietimo ir kultūros departamento specialistais.   

Informacija apie Kėdainių švietimo centro teikiamas paslaugas skleidžiama interneto 

svetainėje www.centras.kedainiai.lm.lt informaciniuose lankstinukuose, stenduose, 

susitikimuose su klientais.    

 

 

 

 

 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
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1. PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS: SEMINARAI, KURSAI, 

PASKAITOS IR KITI RENGINIAI 

 

 

1.1. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo tarnybos etatų ir darbuotojų skaičius: 
 

Eil. 

Nr.  

Vardas, pavardė Pareigybės 

pavadinimas 

Etatai 

1. Rūta Tiškuvienė metodininkė 1 

2. Aušra Nesterovienė metodininkė 1 

3. Neringa Vaicekauskienė  metodininkė 1 

Iš viso: 3 

 

1.2. Skirtingų pavadinimų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius: 
 

Seminarai 101 

Kursai 3 

Paskaitos 35 

Kiti renginiai: 

 tęstiniai mokymai 

 konferencijos 

 

2 

10 

Iš viso: 151 

 

1.3. Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių, valandų ir dalyvių skaičius:  
 

 Skaičius Valandų skaičius Dalyvių skaičius 

Seminarai 108 820 2861 

Kursai 10 420 212 

Paskaitos 54 147 1215 

Kiti renginiai: 

 tęstiniai mokymai  

 konferencijos 

 

3 

10 

 

78 

57 

 

55 

608 

Iš viso: 185 1522 4951 

 

1.4. Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių, vykusių Kėdainių švietimo centro 

patalpose ir klientų darbo vietose, skaičius:  
 

 Kėdainių švietimo centro patalpose Klientų darbo vietose 

Seminarai 30 78 

Kursai 10 - 

Paskaitos 23 31 

Kiti renginiai: 

 tęstiniai mokymai 

 konferencijos 

 

3 

1 

 

- 

9 

Iš viso: 67 118 
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1.5. Seminarų dalyvių tikslinės grupės: 
 

Tikslinė grupė Seminarų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 6 36 152 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai 5 34 128 

Pradinio ugdymo mokytojai 2 12 66 

Pagrindinių ir vidurinių mokyklų dalykų mokytojai 28 227 475 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjai 
7 54 190 

Specialiojo ugdymo pedagogai 4 48 91 

Profesinio rengimo mokytojai 6 36 214 

Mokyklų bendruomenės, komandos 41 300 1199 

Socialiniai pedagogai 2 12 43 

Klasės auklėtojai 1 6 28 

Psichologai 1 13 6 

Bibliotekininkai 1 6 29 

Kultūros darbuotojai 1 6 61 

Kitų rajonų pedagogai 3 30 179 

Viso: 108 820 2861 

 

 

1.6. Kursų dalyvių tikslinės grupės: 
 

Tikslinė grupė Kursų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Pagrindinių ir vidurinių mokyklų dalykų mokytojai 6 280 167 

Mokyklų bendruomenės, komandos 1 20 11 

Kėdainių rajono savivaldybės bendruomenės nariai 3 120 34 

Viso: 10 420 212 

 

 

1.7. Paskaitų dalyvių tikslinės grupės: 
 

Tikslinė grupė Paskaitų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 4 12 118 

Pradinio ugdymo mokytojai 2 9 38 

Pagrindinių ir vidurinių mokyklų dalykų mokytojai 14 35 239 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, 

ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai 
2 7 64 

Mokyklų bendruomenės, komandos 20 60 507 

Kėdainių švietimo centro darbuotojai 4 4 14 

Bibliotekininkai 1 2 24 

Socialiniai pedagogai ir seniūnijų darbuotojai 2 4 48 

Kultūros darbuotojai 1 4 70 

Psichologai 1 3 9 

Mokiniai 3 7 84 

Viso: 54 147 1215 
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1.8. Kvalifikacijos tobulinimo renginių lektoriai: 
 

Lektoriai Seminarų 

skaičius 

Kursų 

skaičius 

Paskaitų 

skaičius 

Kėdainių švietimo centro darbuotojai - 6 13 

Mokytojai praktikai 64  27 

Aukštųjų mokyklų ir mokslo institucijų 

mokslininkai, dėstytojai 
12 4 3 

Ministerijų, apskričių viršininkų, savivaldybių 

administracijų ir kitų valstybės institucijų 

darbuotojai 

2 - 2 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, 

ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai 
13 - 4 

Kiti: Švietimo plėtotės centras, Panevėžio rajono pedagoginė 

psichologinė tarnyba, Lietuvos reabilitacinio profesinio 

rengimo centras, Organizacijų vystymo centras, Oksfordo 

leidykla, Lietuvos jaunimo neformalaus ugdymo asociacija, 

Kėdainių visuomenės sveikatos biuras, Pearson Education 

LTd Atstovybė. 

17 - 5 

Viso: 108 10 54 

 

 

1.9. Kvalifikacijos tobulinimo renginių programų rengėjai: 
 

Programų rengėjai Programų skaičius 

Kėdainių švietimo centro darbuotojai 28 

Mokytojai 84 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, 

ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai 
15 

Ministerijų,  apskričių viršininkų, savivaldybių 

administracijų ir kitų valstybės institucijų 

darbuotojai 

7 

Kiti  17 

Iš viso: 151 

 

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo organizavimas vykdomas, vadovaujantis Kėdainių 

švietimo centro direktoriaus patvirtinta tvarka.  

2010 metais Kėdainių švietimo centro darbuotojai organizavo 151 skirtingų pavadinimų 

kvalifikacijos tobulinimo renginį. Renginiuose dalyvavo 4951 dalyvis ( ikimokyklinio ugdymo 

pedagogai, priešmokyklinio ir bendrojo lavinimo mokyklų mokytojai, pagalbos mokiniui 

specialistai, neformaliojo švietimo mokytojai, mokyklų vadovai ir kt.). Renginiai buvo 

organizuojami ir Kėdainių švietimo centro, ir klientų darbo vietose: 67 renginiai vyko Kėdainių 

švietimo centre, 118 – klientų darbo vietose.  

Kvalifikacijos tobulinimo renginių lektoriai pasirenkami, atsižvelgiant į lektorių 

kompetenciją, mokėjimą sudominti auditoriją, įtraukti dalyvius į kūrybinį darbą, klientų 

pageidavimus, rekomendacijas, ankstesnių kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių 

nuomones. 

Kėdainių švietimo centro darbuotojai periodiškai atlieka kvalifikacijos tobulinimo 

renginių vertinimą: grįžtamoji informacija renkama ir iš klausytojų, ir iš lektorių.  
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1.10. Keitimosi gerąja patirtimi renginių skaičius: 
 

Formos Renginių skaičius Dalyvių skaičius 

Gerosios patirties seminarai  35 916 

Rajono metodinių būrelių pasitarimai 60 nefiksuotas 

Atviros pamokos, metodinės dienos 2 nefiksuotas 

Parodos 10 nefiksuotas 

Diskusijos 9 nefiksuotas 

Metodinės išvykos 1  

Viso: 117  

 

Kėdainių švietimo centre patirtį skleidžia Kėdainių rajono ugdymo įstaigose dirbantys 

pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai, mokyklų vadovai. Naudojamos įvairios keitimosi 

gerąja patirtimi formos: seminarai, paskaitos, diskusijos, pasitarimai ir pan. 2010 metais įvyko 

117 įvairaus pobūdžio gerosios patirties renginių.  

 Kaupiamas ir sisteminamas (elektronine forma) edukacinės patirties bankas. Juo 

gali pasinaudoti įvairių specialybių pedagogai. Medžiagos atranką edukacinės patirties bankui 

vykdo Kėdainių švietimo centro darbuotojai.  

 

1.11. Rajono metodinių būrelių pasitarimų skaičius: 
 

Metodinio būrelio pavadinimas Pasitarimų skaičius 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogų 1 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojų 3 

Pradinio ugdymo mokytojų 5 

Etikos mokytojų 1 

Tikybos mokytojų 2 

Lietuvių kalbos mokytojų  1 

Anglų kalbos mokytojų 1 

Rusų kalbos mokytojų 1 

Vokiečių kalbos mokytojų 1 

Istorijos mokytojų 2 

Geografijos mokytojų 1 

Matematikos mokytojų 1 

Informatikos mokytojų 1 

Ekonomikos mokytojų 1 

Chemijos mokytojų 1 

Fizikos mokytojų 1 

Biologijos mokytojų 1 

Technologijų mokytojų 3 

Dailės mokytojų 3 

Muzikos mokytojų  1 

Choreografijos mokytojų 1 

Kūno kultūros mokytojų 2 

Socialinių pedagogų 7 

Specialiųjų pedagogų 5 

Logopedų 2 

Mokyklų bibliotekininkų - 

Psichologų 6 

Mokytojų, dėstančių „Sveiką gyvenseną“ 1 

Profesinio informavimo patarėjų 4 

Iš viso: 60 
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1.12. Kiti keitimosi gerąja patirtimi renginiai: 
 

Renginiai 

1. Paskaitos: 

 paskaita - diskusija su Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių 

prievolių departamento direktorė Judita Stankienė ir vyr. specialiste Irena Gasiūniene; 

 paskaita Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos pedagogams ir tėvams: „Ką reiškia 

norėti mokytis?“. Lektorius – Henrikas Vaicekauskas. 

 

2. Parodos:  

 Kėdainių M.Daukšos pagrindinės mokyklos mokinių kalėdinių darbų paroda; 

 1 - 4 klasių mokinių dailės, technologijos darbelių paroda „Graži tu mano tėviškėlė“, 

skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai; 

 Kėdainių „Ryto“ vidurinės mokyklos 12 klasės mokinių grafikos darbų paroda 

„Variacijos miesto tema“; 

 grafikos darbų paroda „Optinė kompozicija“; 

 meninės fotografijos paroda „Pavasarį prisiminus“; 

 leidyklų „Šviesa“ ir „Alma littera“ vadovėlių ir mokymo priemonių paroda; 

 Kėdainių rajono 1 – 5 klasių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių,  piešinių 

paroda  „Man patinka piešti“; 

 priešmokyklinio amžiaus vaikų darbų paroda „Advento šviesa“. 

 

 

 

1.13. Rajono ugdymo įstaigų organizuoti keitimosi gerąja patirtimi renginiai: 
 

Renginiai 

1. Metodinės dienos: 

 metodinė diena Kėdainių m/d „Puriena“ „Vaikų socialinių gebėjimų ugdymas;  

 metodinė diena Kėdainių l/d  „Žilvitis“; 

 metodinė diena ikimokyklinio ugdymo pedagogams m/d „Vaikystė“; 

 metodinė diena ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams Kėdainių 

mokykloje – darželyje "Aviliukas"; 

 atvirų durų diena Kėdainių šviesiojoje gimnazijoje; 

 kalbų diena Kėdainių„Atžalyno“ gimnazijoje, Kėdainių ,,Aušros“ ir Kėdainių “Ryto“ 

vidurinėse mokyklose, Kėdainių Mikalojaus Daukšos pagrindinėje mokykloje. 

 

2. Parodos:  

 Exlibris: „Kėdainių „Aušros“ vidurinei mokyklai – 25“.  

 

3. Varžybos, šventės, viktorinos, kiti renginiai:  

 Lietuvos mokinių Olimpinio festivalio kaimo vietovių mokyklų krepšinio 3x3 varžybos 

(organizatorius – Kėdainių sporto mokykla; 

 Lietuvos mokinių Olimpinio festivalio svarsčių kilnojimo  varžybos (organizatorius – 

Kėdainių sporto mokykla); 

 Lietuvos mokinių Olimpinio festivalio 5-6 klasių mokinių ,,Drąsūs, Stiprūs, Vikrūs“ 

varžybos (organizatorius – Kėdainių sporto mokykla); 

 respublikos lopšelių darželių „Žilvitis“ susitikimas „Žilvičių švenčių karoliai“ 

(organizatoriai – Kėdainių l/d „Žilvitis“ pedagogų komanda); 

 muzikos festivalis „Žiemos mozaika“ (organizatorius - Kėdainių šviesioji gimnazija); 

 advento popietė  „Atverkim savo širdeles didžiajam stebuklui“ (organizatorius – m/d 

„Obelėlė“). 
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2. SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMAS 

 

 

2.1. Pedagoginės psichologinės tarnybos etatų ir specialistų skaičius: 
 

Eil. 

Nr.  

Vardas, pavardė Pareigybės pavadinimas Etatai 

1. Jurgita Vaitelytė  specialioji pedagogė 1 

2. Rima Juknevičienė logopedė 1 

3. Arūnė jakutinė psichologė 1 

4. Dalia Šeliakienė socialinė pedagogė 1 

5. Vytautas Rokas gydytojas neurologas 0,5 

6. Narimantas Markauskas  psichologas 0,5 

Iš viso: 5 

 

 

2.2. Pedagoginis psichologinis įvertinimas: 
 

 Klientų skaičius Pastabos 

Atlikta kompleksinių pedagoginių psichologinių vaikų 

įvertinimų 
236 - 

Atlikta vaikų mokyklinio brandumo įvertinimų  

 
10 - 

Atlikta ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos ir 

komunikacijos sutrikimų įvertinimų  
115 - 

Iš viso: 361 - 

 

 

2.3.  Pedagoginis konsultavimas: 
 

Darbo 

pobūdis 

Konsultacijų  skaičius 

specialiojo pedagogo logopedo psichologo socialinio 

pedagogo 

PPT tel. el. 

paštu 

PPT tel. el. 

paštu 

PPT tel. el. 

paštu 

PPT tel. el. 

paštu 

Mokytojų 

konsulta-

vimas  

21 35 15 8 3 - 18 10 - 11 - - 

Specialistų 

konsulta-

vimas 

47 57 21 26 25 - - 14 - 5 - - 

Švietimo 

įstaigų 

vadovų 

konsulta-

vimas  

5 31 7 3 5 - - - - - - - 

Tėvų 

konsulta-

vimas 

159 26 - 110 6 - 119 - - 183 - - 

Viso:  232 149 43 147 39 - 137 24 - 199 - - 
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2.4. Psichologinės pagalbos teikimas (psichologinis konsultavimas): 
 

Problema Klientų  skaičius Konsultacijų skaičius 

Vaikų Tėvų Mokytojų Vaikų Tėvų Mokytojų 

Emocijų ir elgesio 
(depresiškumas, prislėgtumas, liūdesys, 

baimė, nerimas, drovumas, uždarumas, 

agresyvumas, piktumas, pervargimas, 

neklusnumas, melavimas, 

manipuliavimas, vagiliavimas, pabėgimai, 

perdėtas prieraišumas, piktnaudžiavimas 

kvaišalais ir pan.) 

28 18 15 61 32 15 

Bendravimo (tarp tėvų (globėjų) ir 

vaikų, mokinių ir mokytojų, bendraamžių, 

šeimos narių; vienišumas) 

22 10 2 48 12 2 

Mokymosi (pedagoginis apleistumas, 

motyvacijos stoka ir kt.) 

15 8 12 20 10 12 

Krizės (savižudybės krizė ir save 

žalojantis elgesys, netektys, skyrybos, 

socialinis ir/ar psichologinis apleistumas, 

fizinė ar psichologinė atskirtis nuo tėvų) 

19 14 7 63 47 8 

Smurtas (fizinis, psichologinis, 

seksualinis) 

7 3 2 25 14 2 

Klinikinės (hiperaktyvumo 

sutrikimas, neurozės [tikai, enurezė, 

įkyrumai, isterinės reakcijos ir kt.], 

depresija, elgesio sutrikimai, fobijos, 

autizmas, valgymo, nerimo sutrikim., 

potrauminio streso sindromas, 

priklausomybės ir kt.) 

12 16 - 47 35 - 

Asmenybės savęs pažinimo ir 

augimo (savivertė, savęs pažinimas ir 

saviugda) 

10 - - 21 - - 

Iš viso: 113 69 38 285 150 39 

 

2.5. Metodinė veikla: 

 

Priemonės 

Priemonių skaičius 

PPT 

patalpose 

Kitose 

įstaigose 

Metodinės dienos - 5 

Dalyvavimas rajono psichologų metodinės grupės veikloje 2 5 

Dalyvavimas rajono specialiųjų pedagogų metodinės grupės veikloje 5 - 

Dalyvavimas rajono logopedų metodinės grupės veikloje 4 - 

Dalyvavimas rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinės grupės 

veikloje 
- - 

Dalyvavimas rajono socialinių pedagogų metodinės grupės veikloje 6 1 

Dalyvavimas mokyklų SUK pirmininkų metodinės grupės veikloje - - 

Dalyvavimas mokyklų SUK posėdžiuose - - 

Viso: 17 11 
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2.6. Pedagoginis psichologinis švietimas: 
 

 

Priemo-

nės 

Priemonių skaičius 

PPT patalpose 

 

Kitose įstaigose 

spec. 

pedagogo 

 

logope-

do 

psicho-

logo 

soc. 

pedagogo 

spec. 

pedagogo 

logopedo psicho-

logo 

soc. 

pedagogo 

Seminarai 

 

1 1 1 - - - - - 

 

Paskaitos: 

 

tėvams - - - - - - 6 4 

vaikams - - - - - - 2 - 

mokytojams - - 3 2 - - - 2 

 

Pranešimai 

 

tėvams - - - 19 - - - - 

vaikams - - - - - - 1 - 

mokytojams - - - 3 4 - 9 - 

 

Straipsniai 

spaudoje 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Viso: 

 

1 

 

1 

 

4 

 

24 

 

4 

 

- 

 

18 

 

6 

  

 

2.7. Prevencinė veikla: 
 

Priemonės Priemonių skaičius 

PPT patalpose Kitose įstaigose 

Dalyvavimas savivaldybės prevencinio darbo 

koordinavimo grupės veikloje 
- 5 

Dalyvavimas mokyklų prevencinių darbo grupių 

veikloje 
- - 

Dalyvavimas projektinėje veikloje:  

 PPT specialistų inicijuoti ar įgyvendinti projektai - - 

 PPT specialistų dalyvavimas kitų institucijų 

įgyvendinamuose projektuose 

- 1 

 

Viso: 

 

- 

 

6 
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2.8. Tyrimai: 
 

Pavadinimas Dalyviai ir jų skaičius 

„Specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos 

teikimas Kėdainių rajono savivaldybėje: tėvų/globėjų 

požiūris į specialųjį ugdymą“. 

 

94  

(tėvai/globėjai) 

 

 

 

2.9. Pagalba mokykloms krizių valdyme:  
 

Krizės pobūdis 

 

Kokia pagalba  suteikta 

Savižudybė N mokykloje Psichologo pagalba atliekant mokinių 

psichologinę apklausą. 

 

 

 

 

2.10. Tarnybos veikla, įgyvendinant Vaiko vidutinės ir minimalios priežiūros įstatymo 

nuostatas: 
 

Veiklos pobūdis Veikla 

Dalyvavimas savivaldybės prevencinio darbo 

koordinavimo grupės veikloje 

 

Psichologė dalyvauja savivaldybės 

administracijos prevencinio darbo 

koordinavimo grupės veikloje 

Vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymas 

 

Teikiamos psichologinės konsultacijos 

 

 

 

2.11. Kita tarnybos veikla: 
 

Veikla Priemonių 

skaičius 

Pastabos 

Rajono bendrojo lavinimo mokyklų 1 – 5 klasių mokinių, 

turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, meninio 

skaitymo konkursas „Tai aš galiu“. 

 

1 dalyvavo 30 skaitovų 

Rajono bendrojo lavinimo mokyklų 1 – 5 klasių mokinių, 

turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, piešinių paroda 

„Man patinka piešti“. 

 

1 dalyvavo  53 

mokiniai 

Dalyvavimas Specialiosios pedagogikos ir psichologijos 

centro projekte ,,Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(-

si) formų plėtra" . 

 

 dalyvauja specialioji 

pedagogė, psichologė 

ir socialinė pedagogė. 
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3. MOKINIŲ DALYKINĖS OLIMPIADOS IR KONKURSAI 

 

 

3.1. Mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kt. renginių organizavimo, mokyklų 

aprūpinimo mokykline dokumentacija bei nemokama literatūra, profesinio informavimo 

taško tarnybos etatų ir specialistų skaičius: 
 

Eil. 

Nr.  

Vardas, pavardė Pareigybės 

pavadinimas 

Etatai 

1. Danutė Čeidienė metodininkė 0,5 

2. Vilija Petkūnienė  metodininkė 0,5 

3. Nijolė Leonavičienė   metodininkė 1 

Iš viso: 2 

 

3.2. Organizuotų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kt. renginių skaičius: 
 

Eil

Nr 

Renginio pavadinimas Dalyvių 

skaičius 

Pastabos 

1.  Kėdainių rajono 5-12 klasių mokinių lietuvių kalbos 

olimpiada 
32 šalies konkursas 

2.  Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio kalbos) 

olimpiada 
8 šalies konkursas 

3.  Lietuvos mokinių anglų kalbos (užsienio) olimpiada 11 

klasių mokiniams 
13 šalies konkursas 

4.  Lietuvos mokinių istorijos olimpiada 

 
19 šalies konkursas 

5.  Lietuvos mokinių geografijos olimpiada 

 
12 šalies konkursas 

6.  Lietuvos (9-12 kl.) mokinių 59-oji matematikos olimpiada 

 
52 šalies konkursas 

7.  Lietuvos mokinių 21-oji informatikos olimpiada 

 
15 šalies konkursas 

8.  Lietuvos mokinių 48-oji chemijos olimpiada 

 
29 šalies konkursas 

9.  Lietuvos mokinių 58-oji fizikos olimpiada 

 
30 šalies konkursas 

10.  Lietuvos mokinių 43-oji biologijos olimpiada 

 
37 šalies konkursas 

11.  Lietuvos mokinių technologijų olimpiada  

 
14 šalies konkursas 

12.  Lietuvos mokinių dailės olimpiada 

 
22 šalies konkursas 

13.  Rajono mokinių 8 klasių biologijos olimpiada 

 
17 rajono konkursas 

14.  Kėdainių rajono 6-8  klasių mokinių matematikos olimpiada 

 
63 rajono konkursas 

15.  Kėdainių rajono 4-5 klasių mokinių matematikos olimpiada 

 
56 rajono konkursas 

16.  Kėdainių rajono 7-8 klasių mokinių tikybos olimpiada 

 
12 rajono konkursas 

17.  Kėdainių rajono 5-12 klasių mokinių informacinių 

technologijų olimpiada 
49 rajono konkursas 
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18.  Lietuvos pradinių klasių mokinių varžybos “Šviesoforas” 

 

36 šalies konkursas 

19.  42-asis jaunųjų filologų konkursas 

 
5 šalies konkursas 

20.  39 – asis tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso 

„Parašyk kam nors laišką ....“ 
10 šalies konkursas 

21.  Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas 

 
28 šalies konkursas 

22.  6-12 klasių mokinių rusų kalbos meninio skaitymo 

konkursas 
20 šalies konkursas 

23.  Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2010“ 

 

1055 šalies konkursas 

24.  Jaunųjų dviratininkų varžybos „Saugus ratas“ 

 

4 šalies konkursas 

25.  Lietuvos jaunųjų dviratininkų  varžybų „Saugus ratas“ 

respublikos zonos turas 

4 šalies konkursas 

26. L Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų 

dainelė“ II (rajono) 
63 šalies konkursas 

27.  Rajono mokinių 1-4 klasių meninio skaitymo konkursas 

 
33 rajono konkursas 

28.  Užsienio kalbų šventė „Europietiškos dainos fiesta 2010“ 

 
39 rajono konkursas 

29.  Rajono mokinių 5-12 klasių kompiuterinio piešinio 

konkursas 
33 rajono konkursas 

30.  Kėdainių rajono 8 klasių mokinių chemijos konkursas 

 
19 rajono konkursas 

31. Konkursas „Veikliausia mokinių taryba 2010“ 

 

81 rajono konkursas 

Iš viso: 1910  

Kėdainių švietimo centro darbuotojai organizavo 31 renginį mokiniams: 17 

olimpiadų ir 14 konkursų. Iš jų 20 renginių – šalies konkursų etapai. Šias funkcijas vykdo 

metodininkės Danutė Čeidienė, Vilija Petkūnienė ir Nijolė Leonavičienė.  

Šių renginių laimėtojai buvo kviečiami dalyvauti kituose etapuose. Kėdainių 

švietimo centras apmoka vykstančiųjų kelionės išlaidas.   

Mokinių dalykinių olimpiadų ir konkursų rezultatų suvestinės patalpintos 

Kėdainių švietimo centro interneto svetainėje: www.centras.kedainiai.lm.lt  

 

 

3.3.  Kiti organizuoti renginiai mokiniams: 
 

Renginiai Dalyvių 

skaičius 

1. Seminarai, paskaitos:  

 sambūris „Idėjų malūnas“ bendrojo lavinimo mokyklų mokinių tarybų 

nariams; 

 teoriniai - praktiniai mokymai rajono mokinių tarybos nariams (Paberžėje): 

„Grupės raidos fazės“, „Vadovavimas grupei“, „Darbų planavimas ir 

paskirstymas“, „Mokinių tarybos funkcijos“;  

 teoriniai - praktiniai mokymai rajono mokinių tarybos nariams: „Grupės 

vadovas“, „Individualus darbas“, „Darbas komandoje“; 

 teoriniai - praktiniai mokymai rajono mokinių tarybos nariams: „Sprendimai“, 

„Sprendimų priėmimas“, „Konfliktai“, „Konfliktų sprendimai“; 

 
29 

 

20 

 

 

20 

 

20 

 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
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 paskaita: „Nyderlandų švietimo sistema. Studijų galimybės“. Lektorius - 

Nyderlandų Karalystės ambasadorius Lietuvoje  Joep Wijnands; 

 paskaita: "Lietuvos švietimo sistemos tendencijos. Kaip stiprinti pasitikėjimo 

kultūrą mokykloje?". Lektorė – Lietuvos Respublikos Prezidentės vyriausioji 

patarėja Virginija Būdienė;  

 paskaita: „Tu gali pakeisti visuomenę: atrask savo talentą". Lektorė -  Marija 

de Potestad, Ispanija. 

 paskaita: „Valstybė ir pilietinė visuomenė: pilietinės visuomenės krizė“. 

Lektorius – hum.m.dr. Andrius Navickas, internetinio dienraščio Bernardinai 

vyr. redaktorius;  

 paskaita: „Nerodyti lietuviški filmai: kodėl?". Lektorius - Skirmantas 

Valiulis;  

 Lietuvos moksleivių akademijų Civitas konferencija. 

2. Diskusijos:  

 diskusija su rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių tarybų nariais 

„Mokinių savivaldos institucijos sėkmė“; 

 apskritasis stalas su rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių tarybų 

nariais: „Mokyklos kasdienė atmosfera: saugi ar kelianti nerimą?“. 

3. Kiti renginiai: 

 lankymasis Vilniaus Dailės akademijos galerijoje ir Šiuolaikinio meno centre. 

18 

 
32 

 

 

28 

 

21 

 

 

22 

 

28 

 
24 

 
25 

 
 

30 

Iš viso: 317 

Šių renginių organizatorė – metodininkė Nijolė Leonavičienė.  

 

 

 

4. PROFESINIO INFORMAVIMO TAŠKO VEIKLA 

 

4.1. Organizuotų profesinio informavimo renginių skaičius: 
 

Renginio pavadinimas Skaičius Dalyvių 

skaičius 

1. Renginiai mokiniams:  

 Rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių susitikimas su 

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos dėstytojais: 

„Studijų programos. Įstojimo ir mokymosi galimybės ir sąlygos“. 

 Rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių susitikimas su 

Šiaulių kolegijos dėstytojais: „Studijų programos. Įstojimo ir 

mokymosi galimybės ir sąlygos“. 

 Praktiniai užsiėmimai mokinių grupėms: supažindinimas su 

AIKOS sistema, mokymuisi, studijų programų pasirinkimui, 

profesinei karjerai reikalingos informacijos suteikimas. 

 Individualios konsultacijos mokiniams profesinio informavimo 

klausimais. 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

6 

 

 

15 

 

 

65 

 

 

49 

 

 

74 

 

 

15 

2. Renginiai mokytojams:  

 Rajono bendrojo lavinimo mokyklų PIT profesijos patarėjų išvyka 

į parodą „Mokymasis. Studijos. Karjera. 2010“. 

 Individualios konsultacijos pedagogams ir PIT profesijos 

patarėjams profesinio informavimo klausimais. 

 

 

1 

 

 

20 

 

12 

 

 

20 

Iš viso: 44 235 
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Kėdainių švietimo centre veikia akredituotas profesinio informavimo taškas 

(akreditavimo pažymėjimo Nr. 92, 2008-03-01). Profesinio informavimo taško (toliau – PIT) 

darbą organizuoja profesinio informavimo patarėja, metodininkė Nijolė Leonavičienė.  

PIT klientams sudaromos sąlygos naudotis internetu profesinio informavimo tikslais. Jie 

supažindinami, kaip naudotis AIKOS duomenų baze, turimais spausdintiniais leidiniais, video 

medžiaga, informacija elektroninėje laikmenoje. PIT klientams patariama, kuriuose šaltiniuose 

jie gali rasti dominančią informaciją. PIT sukaupta spausdinta medžiaga ir leidiniai apie 

mokymosi ir studijų galimybes, profesijas, kvalifikacijas, darbo rinką. Kaupiama video 

medžiaga, reikalinga profesiniam informavimui.  

 

 

5. MOKYKLŲ APRŪPINIMAS MOKYKLINE DOKUMENTACIJA,  

NEMOKAMA LITERATŪRA IR KT. 

 

Kėdainių švietimo centras parengia Kėdainių rajono bendrojo lavinimo mokyklų 

poreikių suvestinę dėl mokyklinės dokumentacijos ir pateikia užsakymą Švietimo aprūpinimo 

centrui (Geležinio Vilko g.12, Vilnius), iš savo biudžeto apmoka ir parveža bei paskirsto rajono 

mokykloms. Šias funkcijas atlieka Kėdainių švietimo centro metodininkė Vilija Petkūnienė.  

Kėdainių švietimo centras iš Švietimo aprūpinimo centro parveža ir paskirsto 

rajono mokykloms nemokamą literatūrą: 2010 metais iš Švietimo aprūpinimo centro gauta 7291 

vnt. nemokamos literatūros leidinių ( 193  pavadinimų) – viso už 28207,49 Lt.  

Kėdainių rajono bendrojo lavinimo mokyklos tiesiogiai iš leidyklų perka 

vadovėlius, jų komplektų dalis, kurie pristatomi į Kėdainių švietimo centrą, kuriame vadovėliai 

ar jų komplektų dalys perduodami mokyklų atstovams. Tai sudaro galimybę mokykloms 

vadovėlius ar jų komplektų dalis įsigyti mažesne kaina (netaikomas pristatymo į mokyklą 

mokestis).  

Priimamos knygos iš šių leidyklų: K.Mickevičiaus leidykla „Briedis“, UAB 

„Baltos lankos“, „Enciklopedija“, UAB „Katalikų pasaulio leidiniai“, UAB „Kronta“, K. 

J.Vasiliausko įmonė „Lucilijus“, VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“, R. Smalsčio firma 

„Rosmos prekyba“, UAB „Presvika“, UAB „Šviesa“, BĮ UAB „TEV“, UAB „Tyto alba“,  UAB 

„Humanitas“, UAB „Litterula“, UAB „Rotas“, Leidykla „Žara“. 

 

 

6. KITA VYKDYTA VEIKLA 

 

6.1.  Centro darbuotojų parengti ir vykdyti projektai: 
 

Eil.

Nr. 

Projekto pavadinimas Projekto pobūdis Finansavim

o šaltinis 

Paramos 

suma Lt. 

1. „Kėdainių rajono 

savivaldybės 

gyventojų mokymas ir 

švietimas“. 

Suaugusiųjų švietimas Kėdainių 

rajono 

savivaldybė 

1600,00 

 „Mes norime tai 

įgyvendinti“. 

 

Jaunimo lyderių ruošimas darbui 

mokinių savivaldos institucijose. 
Projektas vykdytas kartu su asociacija 

„Bendruomenės iniciatyvų centras“. 

Kėdainių 

rajono 

savivaldybė 

2000,00 

2. „Kėdainių moksleivių 

akademijos Civitas 

narių švietimas“. 

Pilietiškumo ugdymas 
Projektas vykdytas kartu su asociacija 

„Bendruomenės iniciatyvų centras“. 

Kėdainių 

rajono 

savivaldybė 

1800,00 

Iš viso: 5400,00 

Šiuos projektus parengė ir vykdė metodininkės Nijolė Leonavičienė ir Rūta Tiškuvienė.  
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6.2. Kitos veiklos, naujos iniciatyvos: 
 

Eil.  

Nr.  

Priemonės 

1. Kėdainių rajono mokinių taryba: 

Kėdainių švietimo centro metodininkė Nijolė Leonavičienė koordinuoja Kėdainių rajono 

mokinių tarybos veiklą. Kėdainių rajono mokinių taryba – aukščiausia rajono mokinių 

savivaldos institucija, kurią sudaro bendrojo lavinimo mokyklų deleguoti 9 – 12 klasių 

mokiniai. Rajono mokinių taryba organizuoja ir vykdo įvairaus pobūdžio renginius: 

mokymus, diskusijas, išvykas ir pan.  

 

2. Dalyvavimas tarptautinėje programoje: 

Tęsiama 2009 m. pradėta vykdyti ilgalaikė, trijų lygių, tarptautinė programa 

„Tarptautiniai jaunimo apdovanojimai“ (toliau - TJA). Ši programa skirta Kėdainių 

rajono jaunuolių asmeninių ir socialinių įgūdžių lavinimui. Programa – tai neformaliojo 

ugdymo priemonė, padedanti jaunam žmogui prasmingai praleisti bei planuoti laiką, 

pasitikrinti savo galimybių ribas ir gauti įvertinimą (apdovanojimą) - tarptautinį 

sertifikatą. Programą remia Švietimo ir mokslo ministerija, o administruoja Tarptautinio 

bendradarbiavimo agentūra. Programos įgyvendinimą Kėdainių rajono savivaldybėje 

koordinuoja Kėdainių švietimo centro metodininkė Aušra Nesterovienė. 2009 m. 

gruodžio 18 d. Kėdainių švietimo centrui buvo suteikta licencija vykdyti TJA programą. Į 

programą įsitraukė 37 rajono bendrojo lavinimo mokyklų (Kėdainių šviesioji gimnazija, 

Kėdainių J.Paukštelio pagrindinė mokykla, Kėdainių „Ryto“ vidurinė mokykla, Kėdainių 

„Atžalyno“ vidurinė mokykla, Kėdainių rajono Šėtos vidurinė mokykla). 2010 m. TJA 

pristatyta Kėdainių rajono Josvainių gimnazijos bei Labūnavos pagrindinės mokyklos 

pedagogams ir moksleiviams. Aktyviausi programos dalyviai - Kėdainių „Atžalyno“ 

gimnazijos moksleiviai.  

 

3. Kėdainių moksleivių akademija Civitas: 

Tęsiama 2009 m. pradėta vykdyti Kėdainių moksleivių akademijos Civitas veikla. 

Kėdainių moksleivių akademija Civitas - neformali mokinių visuomeninio lavinimo 

mokykla. Pagrindinis Kėdainių moksleivių akademijos Civitas tikslas – organizuoti 

diskusijas Lietuvos politinių realijų, tarptautinės politikos, žiniasklaidos, kultūros bei 

meno temomis. Kėdainių moksleivių akademija Civitas veiklą koordinuoja metodininkė 

Nijolė Leonavičienė.  

 

4. Dalyvavimas projekte „Pozityvi tėvystė“:  

2010 m. gruodžio mėn. Kėdainių švietimo centro PPT soc. pedagogė dalia Šeliakienė 

įsitraukė į projekto „Pozityvi tėvystė“ vykdymą. Projekto, kurį remia Nyderlandų 

vyriausybė, tikslas – perteikti Lietuvos socialiniams pedagogams ir kitiems specialistams 

darbo su tėvais ir globėjais, skatinant pozityvią tėvystę, metodus.  

 

5. Dalyvavimas projekte „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo 

sistemos plėtra“:  

Kėdainių švietimo centras 2010 m. lapkričio 19 d. pasirašė partnerystės sutartį su 

Ugdymo plėtotės centru dėl darbuotojų mokymo, stažuočių ir pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo modelio kūrimo.  

 

 

_____________ 


