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1. BENDRA INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

Pavadinimas - Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba).  

Kodas – 191721865.  

Adresas – Josvainių g. 40, LT-57265 Kėdainiai.  

Įsteigimo data – 1994 m.  

Veiklos rūšys: specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba, pagalba mokyklai ir mokytojui, 

psichologinė pagalba, socialinė pedagoginė pagalba, profesinis orientavimas ir švietimo 

informacinė pagalba, švietimui būdingų paslaugų veikla, kitas, niekur kitur nepriskirtas, 

švietimas, kultūrinis švietimas, nuosavo arba nuomojo nekilnojamojo turto nuoma ir 

eksploatavimas. 

2009 m. gruodžio 28 d. Tarnyba ŠMM ministro įsakymu Nr. ISAK-2804 akredituota. 2008 m. 

kovo 1 d. akredituotas Tarnybos profesinio informavimo taškas (akreditavimo pažymėjimo Nr. 

92). 

Vadovas – Henrikas Vaicekauskas, edukologijos magistras. Vadybinio darbo stažas Tarnyboje – 

13 metų (bendras vadybinio darbo stažas – 22 metai).   

 

 

2. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 

 

2.1. Pagrindinės Tarnybos specialistų atliekamos funkcijos:  

 organizuojamas ir vykdomas pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų,  mokyklų vadovų 

kvalifikacijos tobulinimas;  

 koordinuojama ir organizuojama rajono pedagogų metodinė veikla, teikiama metodinė ir 

kita pagalba pedagoginiams darbuotojams;  

 įvertinami asmens mokymosi sunkumai, sutrikimai, pedagoginės, psichologinės, 

asmenybės ir ugdymosi problemos, specialieji ugdymosi poreikiai (išskyrus 

atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir 

socialiniu pedagoginiu aspektais, vaiko brandumas mokytis, prireikus skiriamas 

specialusis ugdymas; teikiama psichologinė, socialinė pedagoginė ir švietimo 

informacinė pagalba vaikams, specialioji pedagoginė pagalba – specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems asmenims iki 21 metų, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir 

mokykloms, jų pedagoginiams darbuotojams;  

 organizuojamos Kėdainių rajono mokinių dalykinės olimpiados ir konkursai; 

 organizuojamas švietimo įstaigų aprūpinimas mokykline dokumentacija ir nemokama 

literatūra. 

 

2.2. Tarnybos etatų ir darbuotojų skaičius 2012 metais: 
 

Eil. 

Nr.  

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Darbuotojų 

skaičius 

1.  Direktorius 1 1 

2.  Metodininkas 5 5 

3.  Specialusis pedagogas  1 1 

4.  Logopedas  1 1 

5.  Psichologas 1 1 

6.  Socialinis pedagogas 1 1 

7.  Neurologas 0,5 1 

8.  Vyr. buhalterė 1 1 

http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=70071&Zd=%2Bpedag%2B%2Bpsicholog%2B%2Btarnyb%2B%2Bpavyzd%2B%2Bnuost&BF=4#65z#65z
http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=70071&Zd=%2Bpedag%2B%2Bpsicholog%2B%2Btarnyb%2B%2Bpavyzd%2B%2Bnuost&BF=4#66z#66z
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9.  Kasininkė 0,25 1 

10.  Raštvedė 1 

11.  Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendr. klausimais 0,5 1 

12.  Darbininkas 0,5 

13.  Valytoja 1 1 

Viso: 14,75 15 
 

Visi pedagoginiai darbuotojai (5 metodininkai, spec. pedagogas, logopedas, psichologas, soc. 

pedagogas) turi įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Keturi specialistai įgiję edukologijos 

magistro laipsnį, dviems specialistams suteiktos metodininkų kvalifikacinės kategorijos.  

Pedagoginiai darbuotojai, vyr. buhalterė, raštvedė, dir. pavaduotojas ūkio ir bendriesiems 

klausimams 2012 m. dalyvavo mokymuose, siekdami įgyti kompetencijų, reikalingų 

nustatytoms funkcijoms atlikti.  

Visi Tarnybos  darbuotojai aprūpinti personaliniais kompiuteriais, metodinėmis ir kitomis 

darbui reikalingomis priemonėmis. Visi kompiuteriai turi prieigą prie interneto.  

Buhalterinė apskaita kompiuterizuota (VSAKIS). 

Tarnyba patikėjimo teise disponuoja pastatu (Josvainių g. 40, Kėdainiai), kuris 2007 m., 

įgyvendinant valstybinės svarbos projektą „Švietimo centrų infrastruktūros plėtra“, buvo 

renovuotas ir pritaikytas tikslinei paskirčiai – mokytojų mokymosi reikmėms. Pastato patalpos 

atitinka 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.   

Turima techninė įranga bei priemonės: spausdintuvas - 12 vnt., skeneris - 3 vnt., kopijavimo 

aparatas – 2 vnt., kompiuterinis projektorius - 4 vnt., grafoprojektorius - 1 vnt., interaktyvi lenta 

– 2 vnt., audio ir video komplektas – 1 vnt., garso stiprinimo aparatūra – 1 vnt., diktofonas – 1 

vnt., fotoaparatas  - 2 vnt, mikroautobusas (8 vietų). 

Informacija apie Tarnybą skleidžiama interneto svetainėje 

www.centras.kedainiai.lm.lt , informaciniuose lankstinukuose, stenduose, susitikimuose su 

klientais.    

 

 

3. FINANSŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 
 

3.1. Tarnybos 2012 m. asignavimai (tūkst. Lt.):  
 

Iš  

viso: 

Mokinio krepšelio lėšos Iš 

vi-

so: 

Savarankiškoms 

funkcijoms vykdyti 

Įstaigos pajamos 

iš patalpų nuomos 

Įstaigos pajamos iš 

atsitiktinių 

paslaugų 
PPT Iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

Iš jų 

soc.dra

udimo 

įmokos 

valstyb

inių ir 

brand-

os 

egza-

minų 

vykdy

mui 

išorės 

auditu

i 

Iš jų     

darbo 

užmo-

kestis   

soc. 

Draudi

mo 

įmokos 

Prie-

kėms 

ir 

paslau

goms 

Pla-

nas 

Įvyk

dyta 

Atlikta 

išlaidų 

planas 

su  

likučiu 

praeitų 

metų 

Įvyk

dyta 

Atlik-

ta 

išlaid

ų 

 

282,2 

 

211

,0 

 

155,3 

 

49,6 

 

43,5 

 

27,7 

 

309,

4 

 

209,3 

 

66,7 

 

33,4 

 

3,8 

 

1,7 

 

1,7 

 

55,5 
(15,1+ 

40,4) 

 

51,3 

 

54,9 

 

 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
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3.2. Tarnybos valdomas ilgalaikis turtas patikėjimo teise (tūkst. Lt.): 
 

 

Iš viso: 

Švietimo pagalbos tarnyba patikėjimo teise valdomas 

ilgalaikis turtas 

Pagal panaudos 

sutartis 

Valstybės 

lėšų 

Europos Sąjungos lėšų 

Europos Sąjungos lėšų 

Savivaldybės 

lėšų 

390,6 79,8 21,8 289,0 12,3 

 

2012 m ilgalaikio materialaus turto ir ūkinio inventoriaus Tarnyba neįsigijo. Pagal projektą 

“Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų 

pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“ gauta: 

 ilgalaikio  materialaus turto – 25,2 tūkst. Lt.;  

 ūkinio inventoriaus – 0,2 tūkst. Lt.  

 

 

 

4. VEIKLOS REZULTATAI:  

PEDAGOGŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ, MOKYKLŲ VADOVŲ 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

 

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

Kvalifikacijos tobulinimo 

renginio forma 

Skaičius Valandų skaičius Dalyvių skaičius 

Seminarai 

 
102 683 2142 

Kursai 

 
4 180 58 

Paskaitos 

 
23 69 448 

Paskaitų ciklai 

 
1 12 9 

Konferencijos 

 
4 24 168 

Iš viso: 134 968 2825 

 

 

4.2. Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo programų pavadinimai: 
 

Eil. 

Nr.  

Vykdytų kvalifikacijos tobulinimo renginių programų pavadinimai 

1.  „Mokyklos kultūra ir įvaizdžio kūrimas. Lyderystė mokykloje“ 

2.  „Darnaus bendravimo ir bendradarbiavimo įtaka ugdymo procesui“ 

3.  „Filmuotos mokymo/si medžiagos parengimas pamokai“ 

4.  „Diferencijavimas ir individualizavimas pamokoje” 

5.  „Vertinimo ir refleksijos vaidmuo kuriant profesinio mokymosi kultūrą“ 

6.  „Aktyvių mokymo metodų įvairovė organizuojant edukacines išvykas ir jų taikymas 
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ugdymo procese“ 

7.  „Mielinės tešlos gaminiai Šv. Kalėdų stalui“ 

8.   „Sėkmingos pamokos kriterijai“ 

9.  „Specialiųjų sportinio ėjimo pratimų taikymas kūno kultūros pamokose“ 

10.  „Projekto Šv. Martyno diena pristatymas“ 

11.  „IT PUPP programos projekto pristatymas ir IT brandos egzamino naujovės“ 

12.  „Logistikos specialistų poreikis bei jų profesinio rengimo tobulinimas“ 

13.  „Socialinis emocinis ugdymas mokykloje, netradicinių darbo metodų taikymas“ 

14.  “Sveikos gyvensenos elementai matematiniuose uždaviniuose ir projektuose“ 

15.  „Šiuolaikinė pamoka. Mokymasis bendradarbiaujant“ 

16.  „Ikimokyklinio ugdymo proceso planavimas ir organizavimas. Vaikų pažangos 

vertinimas“ 

17.  „Vertybių integravimas į ugdymo turinį. Mokyklos kultūra ir tėvų švietimas“ 

18.  „Kuršių Nerijos gamta: integravimo į ugdymo turinį galimybės“ 

19.  „Žemaičių etnokultūrinių tradicijų puoselėjimas ir jų panaudojimas ugdymo 

procese“.„Mokyklos kultūra - tėvų ir mokytojų bendradarbiavimas“ 

20.  „Klasės auklėtojo veiklos galimybės sociokultūriniame kontekste. Ekskursijų 

organizavimas ir mokinių veiklos vadyba ugdant pažinimo ir bendradarbiavimo įgūdžius 

neįprastoje aplinkoje“  

21.  “Krašto kultūrinis paveldas ir jo panaudojimo galimybės ugdymo procese” 

22.  „Lietuvos muziejų edukacinės programos mokinių saviraiškai ugdyti“ 

23.  „Oratoriaus menas mokytojo darbe“ 

24.  „Koučingo pagrindai“  

25.  „Mokyklos išorės auditas: teorijos ir praktikos dermė“ 

26.  „Socialinių kompetencijų ugdymo galimybės mokykloje“ 

27.  „Mokyklos kultūra. Socialinis dialogas. Tėvų švietimas“ 

28.  „Anglų kalbos pamoka–45 smagios ir aktyvios minutės“  

29.  „Priešmokyklinio ugdymo aktualijos“  

30.  „Ankstyvosios ir ikimokyklinės pedagogikos pagrindai“  

31.  „Aktyvūs mokymo metodai neformalaus ugdymo procese“  

32.  „Kūrybiškumo ugdymas rusų kalbos pamokose 

33.   „Pozityvi tėvystė“ "Geros pamokos kriterijai"  

34.  „Praktinių  turinio uždavinių kūrimas ir sprendimas - kūrybinga ir atsakinga modernaus 

matematikos mokytojo veikla“  

35.  „Tarpdalykinė integracija pasaulio pažinimo pamokose“  

36.  „Microsoft programos ir įrankiai“  

37.  „Koučingas - praktinių sprendimų ir individualaus augimo metodas. 2012-2013 m.m. 

Koučingo akademijos veikla“  

38.  „Šiuolaikinė mokykla. Vertybių integravimas į ugdymo turinį. Bendravimo ir 
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bendradarbiavimo kultūros ugdymas“  

39.  „Mokinio teisių, pareigų ir atsakomybės teisiniai aspektai. Probleminis vaikas mokymo 

įstaigoje: prevencija ir kontrolė. Įstaigos ir jos darbuotojų pareigos užtikrinti saugią ir 

sveiką ugdomąją aplinką ribos“  

40.  „Vaikų saviraiškos ugdymas: priemonės ir būdai“  

41.  „Lietuvos muziejų edukacinės programos mokinių saviraiškai ugdyti“  

42.  „Lietuvių kalbos brandos egzamino rengimo ir vertinimo galimybės“  

43.  „Mokymasis bendradarbiaujant – efektyvi mokymo ir mokymosi strategija“  

44.  „Organinės chemijos mokymas pagal atnaujintas vidurinio ugdymo programas. Organinių 

junginių gamybos technologijos ir pritaikymo galimybės“  

45.  "Mokinių pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas pamokoje. Išmokimo stebėjimas“  

46.  „Ugdymo naujovių taikymas pamokose“  

47.  „Interaktyviosios lentos naudojimo pradiniam ugdymui galimybės“  

48.  „Testavimo sistemų naudojimas mokant fizikos“  

49.  Seminaras „Efektyvus Google įrankių ir Live@edu panaudojimas bendraujant ir 

bendradarbiaujant“  

50.  „Šiuolaikinė mokykla, vertybių ugdymas ir profesinis augimas. Kėdainių specialiosios 

mokyklos geroji patirtis dirbant su SUP turinčiais mokiniais“  

51.  „Švietimo sistema Varėnos rajono savivaldybėje. Formalaus ir neformalaus ugdymo 

organizavimas“ 

52.   „Kėdainių rajono daugiakultūrė praeitis, miestietiškos kultūros paveldas ir jų 

panaudojimo galimybės ugdymo procese“  

53.  „Vertinimo dabartis ir kaitos perspektyvos“   

54.  "Olimpinio ugdymo programos įgyvendinimas “Aušros“ vidurinėje mokykloje 

55.   „Logisto ekspeditoriaus bei tarptautinių vežimų vairuotojų-ekspeditorių mokymo 

programų mokymo (si) medžiaga“  

56.  „Naujos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formos“: stažuočių, mini mokymų, 

supervizijų patirtys‘ 

57.  „Palaimintojo Jurgio Matulaičio dvasinis palikimas“  

58.  „Mokinių kūrybiškumo skatinimas integruojant kiną į formalųjį ir neformalųjį ugdymą“  

59.  „IKT ugdomajame procese. MS PowerPoint programa ir jos naudojimas“  

60.  „Vienos dienos istorinė kelionė Dzūkijoje: Perloja, Merkinė, Liškiava“  

61.  „Interaktyvaus ugdymo turinio panaudojimas biologijos pamokose“  

62.  „Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas“  

63.  ,,Efektyvių edukacinių aplinkų ir mokymosi priemonių kūrimas ir panaudojimas“  

64.  ,,Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas"  

65.  "Psichologas mokykloje: galimybės ir perspektyvos"  

66.  „Bendradarbiavimo įgūdžių ugdymas klasės vadovo veikloje“  
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67.  „Naujos patirtys dėstant matematiką“  

68.  „Vertinimas ir įsivertinimas“  

69.  „Meninis raižymas“  

70.  „Šiuolaikinis mokytojas – ugdymo proceso vadybininkas ir lyderis“  

71.  „Dekoratyvinio popieriaus gaminimas ir jo panaudojimo galimybės“  

72.  "Šiuolaikinės pamokos virsmas: nuo pamokos vadybos iki dienyno pildymo"  

73.  „Grupinio konsultavimo principai“  

74.  „Ugdymo turinio integravimas pradinėse klasėse“  

75.  ”Bendradarbiavimą ir savitarpio pagalbą skatinantys aktyvūs mokymo(si) metodai”  

76.  „Senjorų integracija per švietimą“  

77.  XIII respublikinė moksleivių ir mokytojų konferencija: ,,Gamta ir mes"  

78.  „Emociškai nestabilus (ribinis) asmenybės sutrikimas: kognityvinės ir elgesio (KET) 

terapijos metodai"  

79.  „Tarptautinis anglų kalbos egzaminas PTE ir lyginamoji analizė“  

80.  „Emocijų įtaka ugdymosi sėkmei“  

81.  "Montessori pedagoginė sistema ir kūrybingumo ugdymas"  

82.  ,,Pokyčių  mokykloje  ir klasėje  galimybės, mokantis tinkliukuose ir taikant ES SF 

programos BMT-2 teorinius ir praktinius metodus”  

83.  „Efektyvesnės pamokos planavimas ir standartizuotas mokinių kompetencijų vertinimas 

bei įsivertinimas“  

84.  ,,Mokyklinio amžiaus vaikų psichologinės krizės, kaip joms pasirengti ?” 

85.  ,,Bendrųjų kompetencijų ugdymas kalbų pamokose ir neformaliojo švietimo veikloje” 

86.  ,,Kėdainių kraštas svastikos ir raudonosios žvaigždės šešėlyje”  

87.  „Tinklinio žaidimo mokymo metodika“  

88.  „Aktyvus mokinio vaidmuo ugdymo procese“ 

89.  ,,Škotijos istorinis - kultūrinis paveldas ir švietimo sistema"  

90.  „Mokyklos veiklos kokybės tobulinimas taikant įsivertinimą. Procesas ir nauda“  

91.  ,,Moters pasaulis Šatrijos Raganos kūryboje”; 

92.  „Ugdymo turinio planavimas ir optimalus mokomosios medžiagos panaudojimas istorijos 

pamokose 7–10 klasėse“ 

93.  ,,Vaikų nesutarimai”  

94.  „Mokymo/si medžiagos rengimas PowerPoint programa“  

95.  ,,Efektyvi klasės vadovo veikla”  

96.  „Koks gražus mažytis mūsų kraštas“  

97.  „Smurto prevencija mokykloje: nuo problemos suvokimo iki sisteminio 

bendradarbiavimo“  

98.  „Pozityvi tėvystė“  

99.  „Testavimo sistemos eTest taikymas mokytojo veikloje“  
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100.  „Matematika XI –XII kl. pagal naująsias programas ir vadovėlius Matematika tau plius“ 

101.  ,,Efektyvus bendradarbiavimas kaip prielaida sėkmingam mokymuisi“  

102.  „Bendradarbiavimą ir savitarpio pagalbą skatinantys aktyvūs mokymo(si) metodai“  

103.  „Škotų literatūra anglų kalbos pamokoje – metodas literatūriniam ir kalbiniam mokinių 

ugdymuisi“;  

104.  „Mokymosi sunkumai pradinėse klasėse. Sutrikimų samprata, priežastys, ugdymo kryptys 

ir metodai“  

105.  „IKT mokomųjų priemonių duomenų bazės kūrimas naudojant virtualias aplinkas“  

106.  „Socialinio dialogo reikšmė gerinant mikroklimatą mokykloje: teisiniai ir vadybiniai 

aspektai“  

107.  „Kaip tobulinti mokymą ir mokymąsi“  

108.  „Pamokos uždavinio formulavimas, vertinimas ir įsivertinimas dorinio ugdymo pamokoje“  

109.  ,Mokyklos savęs vertinimo instrumentų naudojimas: parinkimas, kokybinių ir kiekybinių 

duomenų analizė bei apibendrinimas tobulinant mokyklos veiklą"  

110.  ,,Psichologo darbo ypatumai mokykloje“  

111.  ,,Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas“  

112.  „Efektyvus Microsoft Office 2010 ir Live@edu panaudojimas mokytojo darbe“  

113.  „Emocinio intelekto ugdymas“  

114.  „Medžiagos  aktualizavimas taikant atnaujintą lietuvių kalbos ir literatūros  bendrojo 

ugdymo programą“  

115.  „Vadovėlis kaip pagrindinė mokymo priemonė anglų kalbos pamokose. Vadovėlių 

vertinimo kriterijai“  

116.  „Microsoft įrankiai ir programos švietimui“  

117.  „Oratoriaus meno pagrindai mokytojo darbe“  

118.  ,,Ugdymo organizavimo sėkmės kriterijai"  

119.  „Naujausių priemonių naudojimo galimybės vaikų kalbos ugdymui, korekcijai“  

120.  „Rašymo mokymas ir vertinimas pradinėje mokykloje“  

121.  "Psichologas mokykloje: galimybės ir perspektyvos"  

122.  „Vadovo efektyvumo rezervai: asmeniniai ir organizaciniai“  

123.  ,,Interjero dizainas"  

 

4.3. Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių, vykusių Tarnybos patalpose ir 

klientų darbo vietose, skaičius: 
 

Kvalifikacijos tobulinimo 

renginio forma 

Tarnybos patalpose Klientų darbo vietose 

Seminarai 27 67 

Kursai 4 - 

Paskaitos 11 12 

Paskaitų ciklai - 1 

Konferencijos - 4 

Iš viso: 50 84 



 10 

4.4. Seminarų dalyvių tikslinės grupės: 
 

Tikslinė grupė Seminarų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai 8 50 218 

Pradinio ugdymo pedagogai 8 60 208 

Pagrindinių, vidurinio ugdymo, gimnazijų mokytojai 23 160 472 

Ugdymo įstaigų pedagogai (pagrindinių, vidurinio 

ugdymo, gimnazijų mokytojai ir darželių pedagogai) 
9 68 61 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjai 
3 22 68 

Specialiojo ugdymo pedagogai 1 6 26 

Profesinio informavimo patarėjai    

Mokyklų bendruomenės, komandos 44 272 986 

Socialiniai pedagogai 3 18 64 

Psichologai 1 7 7 

Bibliotekininkai    

Socialiniai darbuotojai 1 8 17 

Švietimo įstaigų profesinių sąjungų pirmininkams ir 

pavaduotojams 
1 6 12 

Iš viso: 102 683 2142 

 

4.5. Kursų dalyvių tikslinės grupės: 
 

Tikslinė grupė Kursų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Ugdymo įstaigų pedagogai 4 180 58 

 

4.6. Paskaitų dalyvių tikslinės grupės: 
 

Tikslinė grupė Paskaitų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai 
   

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai, logopedai 
1 3 26 

Pradinio ugdymo pedagogai 2 6 35 

Pagrindinių ir vidurinių mokyklų dalykų mokytojai 12 33 295 

Įvairių specialybių pedagogai    

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai 1 3 23 

Specialiojo ugdymo pedagogai    

Spec. ugdymo pedagogai, įv. dalykų mokytojai 1 5 45 

Profesinio informavimo patarėjai    

Mokyklų bendruomenės, komandos 5 15 121 

Socialiniai pedagogai    

Tėvai    

Tėvai ir pedagogai 1 4 24 

Iš viso: 23 69 448 
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4.7. Paskaitų ciklų dalyvių tikslinės grupės: 

Tikslinė grupė Paskaitų 

ciklų 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Tėvams ir pradinio ugdymo pedagogams 1 12 9 

 

4.8. Konferencijų dalyvių tikslinės grupės: 

Tikslinė grupė Konferencijų 

 skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Pradinių klasių pedagogai 1 6 47 

Įvairių specialybių pedagogai 3 18 121 

Iš viso: 4 24 168 

 

4.9. Kvalifikacijos tobulinimo renginių lektoriai: 

Lektoriai Semi-

narų 

skaičius 

Kursų 

skai-

čius 

Paskai

tos 

Paskai

tų 

ciklai 

Konfe

renci-

jų 

skai-

čius 

Mokytojai praktikai 62 - 13 - 3 

Aukštųjų mokyklų dėstytojai 5 - 1 - 1 

Ministerijų, savivaldybių administracijų ir kitų 

valstybės institucijų darbuotojai 
7 - 4 - - 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, 

ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai 
19 - 1 - - 

Tarnybos specialistai 6 4 2 1 - 

Kt. (UAB, VŠĮ ir t.t.) 3  1 -  

Iš viso: 102 4 22 1 4 

 

4.10. Kvalifikacijos tobulinimo renginių programų rengėjai: 

Programų rengėjai Programų skaičius 

Mokytojai praktikai 55 

Aukštųjų mokyklų ir mokslo institucijų mokslininkai, dėstytojai 6 

Ministerijų, savivaldybių administracijų ir kt. darbuotojai 10 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui 23 

Tarnybos specialistai 30 

Kiti 2 

Iš viso: 126 

 

4.11. Keitimosi gerąja patirtimi renginių skaičius: 

Formos Renginių skaičius 

Gerosios patirties renginiai (atviros pamokos ir kt.) 12 

Rajono metodinių būrelių pasitarimai 56 

Parodos 10 

Diskusijos  

Iš viso: 78 
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4.12. Rajono metodinių būrelių pasitarimų skaičius: 
 

Metodinio būrelio pavadinimas Pasitarimų skaičius 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogų 1 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojų 1 

Pradinio ugdymo mokytojų 4 

Etikos mokytojų 1 

Tikybos mokytojų 3 

Lietuvių kalbos mokytojų  1 

Anglų kalbos mokytojų 1 

Rusų kalbos mokytojų 1 

Vokiečių kalbos mokytojų 1 

Istorijos mokytojų 1 

Geografijos mokytojų 2 

Matematikos mokytojų 1 

Informatikos mokytojų 1 

Chemijos mokytojų 1 

Fizikos mokytojų 1 

Biologijos mokytojų 1 

Technologijų mokytojų 2 

Dailės mokytojų 1 

Muzikos mokytojų  1 

Choreografijos mokytojų 1 

Kūno kultūros mokytojų 2 

Socialinių pedagogų 7 

Specialiųjų pedagogų 4 

Logopedų 4 

Psichologų 5 

Profesinio informavimo patarėjų 4 

Konkurso „Kengūra“ organizatoriams 1 

Ekonomikos mokytojams  1 

Direktorių pavaduotojams 1 

Iš viso: 56 

 

 

4.13. Tarnybos darbuotojų vykdytas suaugusiųjų švietimas. 
 

Eil. 

Nr.  

Pavadinimas 

1.  Anglų kalbos mokymai – bendrinės anglų kalbos kursas suaugusiems (pažengusiųjų 

lygis). Lektorė – Aušra Nesterovienė, Švietimo pagalbos tarnybos metodininkė.   

2.  Kompiuterinio raštingumo kursai. Lektorė – Rūta Tiškuvienė, Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnybos metodininkė.  

3.  Paskaita Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos tėvams: „Bendruomeniškumo 

ugdymas: kuo grindžiame tarpusavio santykius?“. Lektorius – Henrikas Vaicekauskas, 

Kėdainių švietimo pagalbos direktorius.  
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4.  Suaugusiųjų švietimo savaitė „Kartų mokymasis kartu“. Organizatoriai: Kėdainių 

suaugusiųjų mokymo centras, Kauno kolegijos Jonušo Radvilos fakultetas, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnyba.   

5.  Paskaita Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos pradinių klasių tėvams: „Apie 

auginantį ugdymą, žmogaus unikalumą ir jo naujų galimybių atskleidimą“. Lektorius – 

Henrikas Vaicekauskas, Kėdainių švietimo pagalbos direktorius.  

 

 

4.14. Tarnyboje surengtos parodos, stendiniai pranešimai. 
 

Eil. 

Nr.  

Pavadinimas 

1.  Leidyklų „Šviesa“ ir „Alma littera“ naujausių vadovėlių ir mokymo priemonių paroda.  

 

2.  Kėdainių „Ryto“ vidurinės mokyklos 12 klasės mokinių kūrybinių darbų – interpretacijos 

„Mano angelas“- paroda. Parengė Audronė Rudienė, Kėdainių „Ryto“ vidurinės   

mokyklos dailės  mokytoja metodininkė .  

3.  Kėdainių šviesiosios gimnazijos 3 - 4 klasės mokinių dailės darbų  „Mano kūrybiniai 

ieškojimai“ paroda. Parengė Danguolė Civilkienė, Kėdainių šviesiosios gimnazijos  dailės  

mokytoja metodininkė .  

4.  Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių,  piešinių paroda 

„Piešiu pavasarį“. 

5.  Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos IIIe klasės mokinės Gabrielės Liaudanskaitės 

fotografijos paroda   „Vanduo“. Parengė mokytoja metodininkė Daiva Nurdinova, 

Kėdainių „Atžalyno“  gimnazija.  

6.  Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių,  piešinių paroda 

„Piešiu pavasarį“. 

7.  Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos IV klasės mokinių tapybos darbų paroda „Formų ir 

spalvų kelionė“. Parengė Daiva Nurdinova, Kėdainių „Atžalyno“  gimnazijos  dailės  

mokytoja -  metodininkė .  

8.  Stendinis pranešimas „Bendradarbiavimas ir pagalba siekiant vaiko socialinės gerovės“.  

(ŠU vykusioje tarptautinėje konferencijoje "Socialinė gerovė  tarpdisciplininiu požiūriu" 

pristatytas pranešimas). Pranešimą parengė: mokytoja metodininkė Lina Augustinienė, 

vyr. socialinė pedagogė Sigita Burzdžiuvienė, Kėdainių r. m/d „Kaštonas“. 

9.  Kėdainių mokyklos - darželio „Puriena“ pailgintos dienos grupės mokinių kūrybinių 

darbų paroda „Knygos skirtukas“. Parengė pailgintos dienos grupės auklėtoja Rasa 

Juknevičienė, Kėdainių mokykla darželis „Puriena“. 

10.  Kėdainių rajono Pelėdnagių mokyklos - darželio „Dobiliukas“ menų būrelio mokinių 

darbų paroda „Smėlio tapyba“. Parengė - vyr. mokytoja Laima Ilevičienė, Kėdainių 

rajono Pelėdnagių mokykla- darželis „Dobiliukas“. 

11.  Mokymo priemonių, sukurtų ir naudotų 1970-1980 metais, paroda, skirta Mokytojo 

dienai. Parengė – buv. pradinių klasių mokytojas Adolfas Miliauskas. 
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12.  Kėdainių suaugusiųjų mokymo centro mokinių technologijų baigiamųjų darbų paroda. 

Parengė: mokytoja metodininkė Audronė Valienė, mokytojas metodininkas Audrius 

Vasiliauskas, Kėdainių suaugusiųjų mokymo centras. 

 

 

4.15. Ugdymo įstaigų organizuoti atviri renginiai. 
 

Eil. 

Nr.  

Įstaigos pavadinimas 

1.  Kėdainių lopšelio darželio „Vyturėlis“ vykdomo projekto „Kalba – kiekvienos tautos 

mąstymo išraiška“ baigiamasis renginys: „Ankščiau „rusenome“ dabar „anglėjame““. 

Organizatoriai – Kėdainių lopšelio darželio „Vyturėlis“ bendravimo kūrybinė grupė. 

2.   Geografijos šventė šeštų klasių mokinių komandoms: ,,Planeta - Žemė". Organizatoriai: 

mokytoja ekspertė dr.Laima Railienė ir vyr. mokytoja Alicija Vilkelienė, „Ryto“ vidurinė 

mokykla. 

 

3.  Viktorina, skirta Pasaulinei Žemės dienai „Pažinimo ir gerumo takais. Organizatoriai: 

mokytoja metodininkė Laima Lukoševičienė, mokytoja metodininkė Violeta 

Lukoševičienė, Kėdainių r. Vilainių mokykla - darželis „Obelėlė“. 

 

4.  Atviros veiklos Kėdainių r. Akademijos m/d „Kaštonas“ ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Vaikų kūrybiškumą skatinančios sąlygos“. 

Organizatorės: priešmokyklinio ugdymo pedagogė Jūratė Karanauskienė, l.e.p direktorė 

Danutė Deimantavičienė, socialinė pedagogė Sigutė Burzdžiuvienė. 

5.  Atviros veiklos Dotnuvos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojoms bei 

metodinės grupės nariams: 

 lietuvių kalbos pamoka 4 klasėje ,,Ir smarkiausia žiema bijo pavasario'';  

 matematikos pamoka 4 klasėje ,,Talpa ir jos matavimas''. 

Pamokas veda mokytoja metodininkė Vitalija Strautnikienė, Kėdainių rajono Akademijos 

gimnazija. 

6.  Atvira metodinė diena. „Aktyvieji ugdymo metodai. Projektų metodas”. 

Organizatoriai – l/d „Žilvitis“ pedagogų komanda. 

 

7.  Atviros veiklos Kėdainių sporto mokykloje. Treniruotė „ Zoninio spaudimo 1-2-1-1 

visoje aikštėje ir pusėje aikštės mokymas krepšinyje“. 

Treniruotę veda trenerė Gerda Čečkauskienė. 

 

8.  Atviros veiklos Kėdainių sporto mokykloje. 

Treniruotė „ Tiesių ir šoninių smūgių tobulinimas bokse“. Treniruotę veda treneris 

Bronislavas Šimkaitis. 

 

9.  Atviros veiklos Kėdainių sporto mokykloje. Lengvosios atletikos treniruotės: „Šoklumo 

ir šoklumo jėgos lavinimas“. Treniruotę veda vyresnioji trenerė Rasa Morkūnienė. 

„Greitumo jėgos lavinimas“. Treniruotę veda vyresnioji trenerė Rasa Morkūnienė. 
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10.  Atvira integruota lietuvių kalbos ir rusų kalbos pamoka „Pakartokime veiksmažodį“. 

Pamoką veda mokytojos metodininkės Ina Krasauskienė ir Stasė Molokova, Kėdainių 

rajono Akademijos gimnazija. 

11.  Šventė „Šachmatų karaliaus rinkimai“. Organizatorės: mokytoja metodininkė Bena 

Jonauskienė, vyr. mokytoja Rūta Šlikienė, Kėdainių rajono Josvainių gimnazija. 

 

12.  Renginys skirtas Lietuvos įstojimo į Europos sąjungą dienai „Pažinkime 

Europą“. Organizatoriai: mokytojos metodininkės Jovita Krutkienė, Renata 

Zigmantavičienė, meninio ugdymo pedagogė Dalytė Ivoškienė, Kėdainių mokykla – 

darželis „Puriena“.  

 

13.  Sveikatingumo diena „Mažasis olimpas“. Organizatorė - vyr. mokytoja Vilma 

Dabažinskienė, Akademijos gimnazija. 

 

14.  Netradicinė popietė „Kuriame pasaką“. Organizatorė - mokytoja metodininkė Vitalija 

Strautnikienė, Akademijos gimnazija. 

 

15.  Tarptautinis projektas, skirtas Europos kalboms.  Organizatorės: mokytoja metodininkė 

Lina Augustinienė ir vyr. mokytoja Ijola Petrauskienė, Akademijos mokykla darželis 

„Kaštonas“. 

16.  Atvira integruota pamoka: „Lietuvos regionų tautinis kostiumas ir liaudies dainos“. 

Pamokas veda: mokytoja metodininkė Neringa Markevičienė, vyr. mokytoja Vaida 

Urbonavičienė, Kėdainių ‚Atžalyno“ gimnazija. 

 

17.  Gražiausios rašysenos konkursas 2-5 klasių mokiniams, turintiems spec. ugdymosi 

poreikių. Organizatoriai: Kėdainių rajono Josvainių gimnazija; Kėdainių rajono 

specialiųjų pedagogų metodinis būrelis.  

18.  Renginys „Šv. Martyno diena“. Organizatorė – vyr. mokytoja Daiva Valaitytė, „Ryto“ 

pagrindinė mokykla. 

 

19.  Mokymai ,,Laisvės kodas" Kėdainių Mikalojaus Daukšos pagrindinės mokyklos 

mokytojams, tėveliams ir globėjams pagal projektą „Sveikatingumo ugdymo dienos 

moksleiviams Kėdainiuose“. Lektoriai – Lietuvos sveikuolių sąjungos atstovai. 

 

20.  Atvirų durų diena m/d „Puriena“. „Meninės kompetencijos ugdymas ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir pradinio ugdymo procese“.  

 

21.  Projekto ,,Pažinkime Europos kalbas" renginys ,,Lietuvių kalba Europos kalbų lobyne", 

skirtas Kėdainių rajono mokyklų –darželių 4 klasių mokiniams. Organizatorė - pradinių 

klasių mokytoja metodininkė Danutė Rinkevičienė, Akademijos mokykla darželis 

,,Kaštonas". 

 

22.  Projektas l/d „Vyturėlis“ pedagogams ir priešmokyklinio amžiaus vaikams „Pažinkime 

savo kraštą“ (II etapas). Viktorina „Koks gražus mažytis mūsų kraštas“. Organizatoriai: 

specialioji pedagogė Rasa Merkelienė, meninio ugdymo pedagogė Jadvyga Railienė, 

specialiųjų grupių auklėtojų komanda. 
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5. VEIKLOS REZULTATAI:  

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMAS 

 

 

5.1. Pedagoginis psichologinis įvertinimas: 
 

 Klientų skaičius 

Atlikta mokyklinio amžiaus vaikų  kompleksinių pedagoginių 

psichologinių vaikų vertinimų 
93 

Atlikta vaikų mokyklinio brandumo įvertinimų  

 
7 

Atlikta ikimokyklinio amžiaus vaikų  kompleksinių pedagoginių 

psichologinių vaikų vertinimų 
19 

                                                     Iš viso: 119 

 

 

5.2. Konvertuota specialiųjų poreikių mokinių dokumentų: 
 

 Dokumentų skaičius 

Konvertuota specialiųjų poreikių mokinių dokumentų 708 

 

 

 

5.3. Atlikta kompleksinių pedagoginių psichologinių vaikų įvertinimų (pagal mokyklas):  
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r 
k
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s 
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im
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K
o
m

p
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k
si

n
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su
tr
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im
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M
O

K
Y

M
O

S
I 

S
U

N
K

U
M

A
I 

S
u
lė

tė
ju

si
 r

ai
d
a 

 

Iš 

viso 

„Aušros“ 

sveikatinimo ir 

sporto pagr. m-la 

 - - - 4  1 - 1 1  1 8 

Krakių M. Katkaus 

gimnazija 
 4 1 - -  1 - - -  - 6 

Josvainių gimnazija 

 
 2 - - -  - 1 - 1  - 4 

Šėtos gimnazija 

 
 1 - - -  1 - - 2  - 4 

M. Daukšos 

pagrindinė mokykla 
 2 -  1  7  1 4  1 16 

„Ryto“ pagrindinė  

mokykla 
 - - - -  - - 2 1  - 3 

J. Paukštelio 

pagrindinė mokykla 
 2 -  -  1  - 2  - 5 

Dotnuvos 

pagrindinė mokykla 
 3 - - -  - - - -  1 4 
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Labūnavos 

pagrindinė mokykla 
 - - - -  1 - - 1  - 2 

Lančiūnavos 

pagrindinė mokykla 
 2 - - -  - - - -  - 2 

Tiskūnų J. Urbšio 

pagrindinė mokykla 
 3 - - -  5 - 2 -  - 10 

Truskavos 

pagrindinė mokykla 
 1 - - -  4 - - -  - 5 

Pernaravos 

pagrindinė mokykla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 - -  -  2  - -  2 4 

Surviliškio V. 

Svirskio pagr. m-la 
 1 - - -  1 - - -  1 3 

Pelėdnagių m/d 

„Dobiliukas“ 
 1 - - -  1 - - -  1 3 

m/d „Puriena“ 

 
 - - - 1  1 - - -  1 3 

m/d „Vaikystė“ 

 
 - - 1 -  - - - -  - 1 

Globos nameliai 

„Saulutė“ 
 - - - -  - - - 1  - 1 

Kėdainių specialioji 

mokykla 
 6 -  2  -  - 1  - 9 

Iš viso:  28 1 1 8  26 1 6 14  8 93 

 

 

5.4. Atlikta ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimų įvertinimų 
(pagal ugdymo įstaigas):  

 

Ugdymo įstaiga 

K
o
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a
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a
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a
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o
s 
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a
 

K
a
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o
s 
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n
ež

y
m

u
s 
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a
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o
s 

n
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šs
iv

y
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y
m

a
s 

V
id

u
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n
is

 k
a
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o
s 

n
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šs
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y
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y
m

a
s 

Ž
y
m

u
s 

k
a
lb

o
s 

n
ei

šs
iv

y
st

y
m

a
s 

Iš
 v

is
o

 
Krakių vaikų darželis 

 

- - - - 2 - 2 

l/d „Vyturėlis“ 

 

1 1 6 - 1 1 10 

l/d „Pasaka“ 

 

- - 3 - 1 - 4 

m/d „Obelėlė“ 

 

- - - - - - - 

l/d „Aviliukas“ 

 

- 1  1 - - 2 

m/d „Dobiliukas“ 

 

- -  1 - - 1 

Iš  viso: 1 2 9 2 4 1 19 

 



 18 

5.5. Pedagoginis konsultavimas: 
 

Darbo pobūdis Konsultacijų  skaičius 

specialiojo 

pedagogo 
logopedo psichologo socialinio 

pedagogo 

PPT tel. el. 

p. 

PPT tel. el. 

p. 

PPT tel. el. 

p. 

PPT tel. el.

p. 

Mokytojų 

konsultavimas  
14 43 - 5 -  8 10  5 4 - 

Specialistų 

konsultavimas 
112 154 32 119 80 25 5 11  1 4 - 

Švietimo įstaigų 

vadovų konsultavimas  
7 43 - 5 10 - - -  - - - 

Tėvų konsultavimas 111 12 - 100 10 - 18 4  92 2 - 

Iš viso: 244 252 32 229 100 25 31 25  98 10 - 

 

 

5.6. Psichologinės pagalbos teikimas (psichologinis konsultavimas): 
 

 

Problema 

Klientų  skaičius Konsultacijų skaičius 

Vaikų Tėvų Moky-

tojų 
Vaikų Tėvų Moky-

tojų 

Emocijų ir elgesio (depresiškumas, prislėgtumas, 

liūdesys, baimė, nerimas, drovumas, uždarumas, 

agresyvumas, piktumas, pervargimas, neklusnumas, 

melavimas, manipuliavimas, vagiliavimas, pabėgimai, 

perdėtas prieraišumas, piktnaudžiavimas kvaišalais ir 

pan.) 

6 4 5 26 14 7 

Bendravimo (tarp tėvų (globėjų) ir vaikų, mokinių ir 

mokytojų, bendraamžių, šeimos narių; vienišumas) 

12 8 3 64 11 3 

Mokymosi (pedagoginis apleistumas, motyvacijos 

stoka ir kt.) 

9 8 20 28 8 20 

Krizės (savižudybės krizė ir save žalojantis elgesys, 

netektys, skyrybos, socialinis ir/ar psichologinis 

apleistumas, fizinė ar psichologinė atskirtis nuo tėvų) 

11 1 4 41 2 4 

Smurtas (fizinis, psichologinis, seksualinis) 2 3 0 8 6 0 

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.) 

6 10  28 14  

Asmenybės savęs pažinimo ir augimo 
(savivertė, savęs pažinimas ir saviugda) 

9   19   

Iš viso: 55 34 31 214 55 34 
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5.7. Metodinė veikla: 
 

 

Priemonės 

Priemonių skaičius 

Tarnybos 

patalpose 

Kitose 

įstaigose 

Dalyvavimas rajono psichologų metodinės grupės veikloje 4 6 

Dalyvavimas rajono specialiųjų pedagogų metodinės grupės veikloje 4 1 

Dalyvavimas rajono logopedų metodinės grupės veikloje 3 2 

Dalyvavimas rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinės grupės 

veikloje 

- - 

Dalyvavimas rajono socialinių pedagogų metodinės grupės veikloje 4 3 

Dalyvavimas mokyklų Vaiko gerovės komisijos pirmininkų metodinės 

grupės veikloje 

- - 

Dalyvavimas mokyklų vaiko gerovės komisijos posėdžiuose - - 

 

 

5.8. Pedagoginis psichologinis švietimas: 
 

 

Priemo-

nės 

Priemonių skaičius 

Tarnybos patalpose 

 

Kitose įstaigose 

spec. 

pedagogo 

 

logope-

do 

psicho-

logo 

soc. 

pedagogo 

spec. 

pedagogo 

logopedo psicho-

logo 

soc. 

pedagogo 

Seminarai 1 - 2 - - - - - 

 

Paskaitos: 

 

tėvams - - - - - - 9 4 

vaikams - - - - - - 5 - 

mokytojams - - 2 - - - 2 4 

 

Pranešimai 

 

tėvams - - - - - - - - 

mokytojams 2 1 - - - - - 1 

Iš viso: 3 2 - - - - - 5 
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5.9. Pagalba mokykloms krizių valdyme:  
 

Krizės pobūdis 

 

Kokia pagalba  suteikta 

Savižudybė N mokykloje: 4 susitikimai Postvencinė pagalba: 

 paskaita mokytojams; 

 psichologinė apklausa mokiniams. 

 

 

5.10. 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. 

 

 

5.11. Kita specialistų veikla: 
 

Veikla 

 

Specialioji pedagogė dalyvauja Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vykdomame 

projekte ,,Specialiųjų mokymo priemonių rengimas“ . 

 

Parengta buv. pradinių klasių mokytojo  A.Miliausko mokymo priemonių, sukurtų ir naudotų 

1970-1980 metais, paroda. 

 

Logopedė ir socialinė pedagogė  2012m. balandžio 20 d. organizavo ikimokyklinio amžiaus vaikų 

meninio skaitymo konkursą ,,Saule, saulytėle, siųski spindulėlį“. 

 

Logopedė 2012 gruodžio 13-14d. dalyvavo projekto ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

plėtra“ mokymuose ,,Ankstyvoji intervencija vaikystėje“. 

 

Psichologė dalyvauja projekte „Gabių vaikų atpažinimas: psichologinių instrumentų 

standartizavimas ir taikymas“. Mokymus vykdo Vilniaus universitetas. 

 

Psichologė 2012 gruodžio 13-14d. dalyvavo projekto ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

plėtra“ mokymuose ,,Ankstyvoji intervencija vaikystėje“. 

 

Socialinė pedagogė konsultavo psichologinės pagalbos linijos telefonu (22 konsultacijos). 

 

Socialinė pedagogė 2012 m. lapkričio 6 d., 7 d., 20 d., 28 d., 29 d., gruodžio 10 d. dalyvavo 

projekto ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ mokymuose ,,Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo stiprinimas ir plėtra, siekiant užtikrinti veiksmingą kompleksinę pagalbą 

vaikams ir jų tėvams“. 
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6. VEIKLOS REZULTATAI:  

MOKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS 

 

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

Eil

Nr 

Renginio pavadinimas Dalyvių 

skaičius 

Pastabos 

1.  Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkursas „Dainų 

dainelė“ 

56 rajono etapas 

 

2.  18 – oji Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada 7 rajono etapas 

 

3.  61 – oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada  

( 9 - 12 kl.) 

41 rajono etapas 

 

4.  45– oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada 

 

34 rajono etapas 

5.  50 – oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada 

 

22 rajono etapas 

 

6.  60-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada 

 

34 rajono etapas 

7.  Lietuvos mokinių technologijų olimpiada 

 

24 rajono etapas 

 

8.  Lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiada 

 

24 rajono etapas 

 

9.  Lietuvos mokinių dailės olimpiada 12 rajono etapas 

 

10.  Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada 11 klasių 

mokiniams 

9 rajono etapas 

 

11.  Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos 

olimpiada 

4 rajono etapas 

 

12.  Lietuvos mokinių istorijos olimpiada 

 

23 rajono etapas 

13.  24 - oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada 

 

10 rajono etapas 

14.  44 - asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas 6 rajono etapas 

15.  Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas ( 5 – 8 kl.; 9 – 

12 kl.) 

28 rajono etapas 

 

16.  41 – asis tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkursas 

 

9 rajono etapas 

17.  Informatikos olimpiada 

 

8 rajono etapas 

18.  1 - 4 klasių mokinių konkursas „Šviesoforas“ 

 

4 zonos etapas 

19.  6-12 kl. mokinių rusų kalbos meninio skaitymo konkursas 

 

13 rajono 

konkursas 

20.  Užsienio kalbų konkursas „Europietiškos dainos fiesta 2012“ 

 

96 rajono etapas 

21.  4- ų klasių mokinių matematikos olimpiada 

 

26 rajono etapas 

22.  8- ų klasių mokinių dorinio ugdymo olimpiada 

 

16 rajono etapas 
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23.  5 - 8 klasių mokinių matematikos olimpiada 

 

83 rajono etapas 

24.  5 – 12 klasių mokinių informacinių technologijų olimpiada 

 

39 rajono etapas 

25.  8 - ų klasių mokinių chemijos olimpiada  

 

18 rajono etapas 

Iš viso: 646  

 

 

6.2. Kiti organizuoti renginiai mokiniams: 
 

Eil. 

Nr.  

Mokymai, diskusijos 

1.  Lietuvos jaunimo sąžiningumo tyrimo pristatymas – diskusija moksleivių akademijos 

Civitas nariams. Lektoriai -  Transparency International Lietuvos skyriaus specialistai. 

2.  Paskaita - diskusija „Ar Lietuva atrado savo vietą ir vaidmenį pasaulyje?". Lektorius -  

dr. Kęstutis Girnius, VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas. 

3.  Mokymai rajono bendrojo ugdymo mokyklų 8 -ų klasių mokiniams: „Debatai, kaip 

kūrybiškumo ir kritinio mąstymo mokymo, metodas“. Mokymus vedė Kėdainių 

šviesiosios gimnazijos Debatų klubo nariai. 

4.  Paskaita – diskusija  „Pilietinė visuomenė ir biurokratija Lietuvos gyvenime". Lektorius 

-  prof. Egidijus Aleksandravičius, VDU. 

5.  Paskaita – diskusija  „Kaip valdomi valstybės finansai?" nariams. Lektorė -  dr. Aušra 

Maldeikienė, ekonomistė, publicistė, VU dėstytoja. 

6.  Paskaita – diskusija apie pirmąją okupaciją „Nepriklausomybės praradimo istorija". 

Dokumentinis filmas „Raudonieji metai“ apie 1940 – 1941 – ųjų metų įvykius. Diskusija 

apie pirmą okupaciją ir jos pasekmes moksleivių akademijos Civitas nariams. Lektorius  

-  Jonas Ohman,  švedų režisierius , žurnalistas, vertėjas.  

7.  Metinis moksleivių akademijos Civitas suvažiavimas. 

8.  Projekto „Kuriame Respubliką“ mokyklų komandų mokymai.  

9.  Neformaliojo vaikų švietimo programos „Tarptautiniai jaunimo apdovanojimai“ (TJA) 

veiklų pristatymas. Organizatorė - Aušra Nesterovienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos metodininkė, TJA programos vadovė. 

 

 

6.3. Profesinio informavimo taško veikla: 
 

Eil. 

Nr.  

Renginio pavadinimas 

1.  Praktiniai užsiėmimai: „Karjeros planavimas. Kaip pasiekti norimą rezultatą“. 

Asmeninių savybių, gebėjimų ir interesų išsiaiškinimas testų pagalba. 

2.  Individualios konsultacijos pedagogams, mokiniams, tėvams  profesinio informavimo 

klausimais. 
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7. VEIKLOS REZULTATAI:  

MOKYKLŲ APRŪPINIMAS MOKYKLINE DOKUMENTACIJA IR NEMOKAMA 

LITERATŪRA 

 

Tarnybos specialistė organizavo bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimą 

mokykline dokumentacija ir nemokama literatūra iš ŠMM Švietimo aprūpinimo centro 

(Geležinio Vilko g.12, Vilnius).   

Tarnyba priima mokyklų nupirktus vadovėlius, jų komplektų dalis, kuriuos 

pristato leidėjai ir kurie perduodami mokykloms (netaikomas pristatymo į mokyklą mokestis).  

  

 

8. VEIKLOS REZULTATAI:  

KITA VEIKLA 

 

8.1.  Dalyvavimas projektuose (partnerio teisėmis): 

 

Eil  

Nr 

Projekto pavadinimas Vaidmuo projekte 

1. „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir 

perkvalifikavimo sistemos plėtra“. 

Realizuojame projektą kaip partneris. 

Skleidžiame informaciją apie projektą.  

2. „Pedagoginių psichologinių tarnybų 

infrastruktūros švietimo įstaigose dirbančių 

specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, 

psichologų, logopedų darbo aplinkos 

modernizavimas“. 

Realizuojame projektą kaip partneris. 

Skleidžiame informaciją apie projektą. 

3. „Specialiųjų mokymo priemonių 

rengimas“. 

Realizuojame projektą kaip partneris. 

Skleidžiame informaciją apie projektą. 

4. „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių 

sukūrimas ir plėtra bendrajame ugdyme ir 

profesiniame mokyme“. 

Realizuojame projektą kaip partneris. 

Skleidžiame informaciją apie projektą. 

5. „Patyčių prevencijos programos OLWEUS 

diegimas mokyklose“.  

Realizuojame projektą kaip partneris. 

Skleidžiame informaciją apie projektą. 

6. „Tarptautinio bakalaureato kaip visuminio 

ugdymo modelio perkėlimas ir taikymas 

Lietuvos švietimo kontekste“. 

Realizuojame projektą kaip partneris. 

Skleidžiame informaciją apie projektą. 

7. „Kuriame Respubliką“. Realizuojame projektą kaip partneris. 

Skleidžiame informaciją apie projektą. 

8. „Lyderių laikas 2“ Realizuojame projektą kaip partneris. 

Skleidžiame informaciją apie projektą. 

9. Mokymosi visą gyvenimą skersinės 

programos KA1 tarptautinis projektas „I 

am not scared“ („Aš nebijau“). 

Realizuojame projektą kaip partneris. 

Skleidžiame informaciją apie projektą. 

10.  „Tarptautiniai jaunimo apdovanojimai“.  
Pastaba. „Tarptautiniai jaunimo 

apdovanojimai“ (toliau - TJA) - ilgalaikė, trijų 

lygių, tarptautinė programa, skirta Kėdainių 

rajono jaunuolių asmeninių ir socialinių 

įgūdžių lavinimui. 2008 m. gruodžio 18 d. 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybai buvo 

suteikta licencija vykdyti TJA programą. 

Realizuojame ir koordinuojame projektą 

kaip partneris. 

Skleidžiame informaciją apie projektą. 
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11.  „Kėdainių moksleivių akademijos 

Civitas“.  
Pastaba. Tęstinis projektas: Kėdainių 

moksleivių akademija Civitas - neformali 

mokinių visuomeninio lavinimo mokykla, 

kurios tikslas – organizuoti diskusijas Lietuvos 

politinių realijų, tarptautinės politikos, 

žiniasklaidos, kultūros bei meno temomis.  

Realizuojame projektą kaip partneris. 

Skleidžiame informaciją apie projektą. 

12.  „Suaugusiųjų pilietinio švietimo(si) 

programa CIVITAS“. 
Pastaba. Tęstinis projektas 

Realizuojame projektą kaip partneris. 

Skleidžiame informaciją apie projektą. 

13.  „Pozityvi tėvystė“. 
Pastaba. 2010 m. soc. pedagogė Dalia 

Šeliakienė įsitraukė į projekto, kurį remia 

Nyderlandų vyriausybė, veiklą. Projekto tikslas 

– perteikti pedagogams, specialistams darbo 

su tėvais ir globėjais metodus.  

Realizuojame projektą kaip partneris. 

Skleidžiame informaciją apie projektą. 

14.  „Tobulėjame bendradarbiaudami ir 

dirbdami“. 
Pastaba. Pradėtas vykdyti 2011 m. (rėmėjas – 

Kėdainių r. savivaldybės administracija). 

Projekto vykdytojas. 

Skleidžiame informaciją apie projektą.   

_____________________________ 

 

 

Vykdytų projektų tikslai: 

 tobulinti mokyklos kaip organizacijos veiklą – 14; 

 tobulinti mokytojo kompetencijas – 8; 

 išmokyti mokytojus dirbti komandoje – 8; 

 pripratinti prie projektinio darbo režimo – 4; 

 išmokyti numatyti veiklos perspektyvą bei planuoti savo veiklą, derinant ją su kitų 

veikla - 5 

 išmokyti žmones kurti partnerystės tinklus ir juose veikti – 6; 

 išmokyti žmones priimti kultūrinę įvairovę – 14. 

Vykdant projektus organizuoti renginiai mokiniams:  

 Praktiniai užsiėmimai: „Karjeros planavimas. Kaip pasiekti norimą rezultatą“. 

Asmeninių savybių, gebėjimų ir interesų išsiaiškinimas testų pagalba; 

 Lietuvos jaunimo sąžiningumo tyrimo pristatymas – diskusija moksleivių akademijos 

Civitas nariams; 

 Paskaita - diskusija „Ar Lietuva atrado savo vietą ir vaidmenį pasaulyje?"; 

 Mokymai rajono bendrojo ugdymo mokyklų 8 -ų klasių mokiniams: „Debatai, kaip 

kūrybiškumo ir kritinio mąstymo mokymo, metodas“; 

 Paskaita – diskusija  „Pilietinė visuomenė ir biurokratija Lietuvos gyvenime"; 

 Paskaita – diskusija  „Kaip valdomi valstybės finansai?" nariams; 

 Paskaita – diskusija apie pirmąją okupaciją „Nepriklausomybės praradimo istorija". 

Dokumentinis filmas „Raudonieji metai“ apie 1940 – 1941 – ųjų metų įvykius. Diskusija 

apie pirmą okupaciją ir jos pasekmes moksleivių akademijos Civitas nariams; 

 Metinis moksleivių akademijos Civitas suvažiavima; 

 Projekto „Kuriame Respubliką“ mokyklų komandų mokymai;  
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 Neformaliojo vaikų švietimo programos „Tarptautiniai jaunimo apdovanojimai“ (TJA) 

veiklų pristatymas.  

Dalyvaujant edukaciniuose projektuose patobulėjo Tarnybos darbuotojų vadybinės 

kompetencijos, užmegzti partnerystės ryšiai su kitomis institucijomis. Informacija apie projektus 

skelbiama Tarnybos interneto svetainėje, skleidžiama mokyklų vadovų, metodinių būrelių 

pasitarimų metu. 

Tarnyba dalyvauja įvairaus masto ir pobūdžio partnerystės tinkluose. Išoriniai ryšiai plėtojami ir 

palaikomi siekiant įgyvendinti keliamus tikslus bei uždavinius. Bendradarbiavimas su išoriniais 

partneriais grindžiamas formalizuotais (bendradarbiavimo sutartys) ir neformalizuotais 

bendradarbiavimo būdais.  

Tarnyba aktyviai dalyvauja šiuose formaliuose partnerystės tinkluose:  

 Lietuvos švietimo centrų asociacija,  

 Lietuvos pedagoginių psichologinių tarnybų vadovų asociacija,  

 Kėdainių rajono suaugusiųjų švietėjų TINKLAS.  

Tarnyba pasirašiusi ilgalaikio bendradarbiavimo sutartis su visomis Kėdainių rajono 

savivaldybės švietimo įstaigomis, Ugdymo plėtotės centru, Kauno kolegijos Jonušo Radvilos 

fakultetu, Kėdainių darbo birža. Tarnyba dalyvauja neformaliame partnerystės tinkle - PPT 

regioninė grupė (Druskininkai, Elektrėnai, Jonava, Jurbarkas, Kaišiadorys, Kauno m., Kauno 

raj., Raseiniai, Šakiai).   

Bendradarbiaujama su visomis su rajono savivaldybės biudžetinėmis įstaigomis, policija, turizmo 

ir verslo informacijos centru ir kt. 

Projektinės veiklos efektyvumas tiriamas pagal projektuose nustatytus reikalavimus. Vykdyti 

projektai Tarnybai padėjo pagerinti materialinį aprūpinimą, patobulino  darbuotojų 

kompetencijas ir organizuojamų renginių kokybę, apimtis, padėjo užmegzti partnerystės ryšius 

su kitomis institucijomis Lietuvoje. 

Tarnyba paskatino 11 bendrojo ugdymo mokyklas dalyvauti projektuose. Dalyvavimas 

projektuose 6 mokyklų pedagogams padėjo patobulinti kompetencijas, užmegzti ryšius su 

kitomis ugdymo įstaigomis, atsirado galimybės naujoms veikloms.  

Tarnyba skatino ir pavienius asmenis dalyvauti projektuose: UPC-o vykdyti projektai ir kt. Viso 

– apie 40 asmenų. Šie asmenys turėjo galimybę išbandyti naujas kvalifikacijos tobulinimo 

formas, įgijo naujų ir patobulino turimas kompetencijas.  

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba dalyvauja įvairaus masto partnerystės tinkluose – viso 6. Iš 

jų:  

 lokaliniuose – 2 (neformalūs); 

 regioniniuose – 2 (1 formalus ir 1 neformalus); 

 šalies – 1 (oficialus); 

 tarptautiniuose – 1 (oficialus).  

Pastaruoju metu Tarnybos dalyvavimas projektuose ir partnerytės tinkluose aktyvėja.  

 

 


