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KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS 2012 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

1. APLINKOS ANALIZĖ 

 

1.1. Išorės veiksniai 

Politiniai veiksniai.  

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba) yra švietimo pagalbą teikianti biudžetinė įstaiga. Tarnyba yra ŠMM ministro 2009 

m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. ISAK-2804 akredituota institucija. Tarnyboje veikia akredituotas profesinio informavimo taškas 

(akreditavimo pažymėjimo Nr. 92, 2008-03-01).  

Tarnybos veiklą įtakoja Valstybinė švietimo strategija 2003–2012 m., Kėdainių rajono savivaldybės strateginis planas, Kėdainių 

savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2006-2012 m. bendrasis planas, Kėdainių savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2006-2012 m. 

priemonių planas; Plano pakeitimas, Kėdainių švietimo centro 2010-2012 metų strateginis planas.  

Tarnybos veiklos juridinė bazė atitinka naująjį Švietimo įstatymą ir poįstatyminius aktus (2011 m. gruodžio 9 d. Kėdainių rajono 

savivaldybės taryba patvirtino naujus nuostatus ir įstaigos pavadinimą).  

Ekonominiai veiksniai. Iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto skiriamos lėšos savarankiškoms funkcijoms atlikti ir spec. pedagoginei 

psichologinei pagalbai teikti (moksleivio krepšelis) kasmet mažėja – šiuo metu tai pagrindinė Tarnybos veiklos problema. Pastarųjų 5–ių 

metų Tarnybos biudžeto dinamika: 
 

 

Metai 

 

Iš viso 

Savarankiškoms funkcijoms Mokinio krepšelis PPT 

Iš viso Iš jų darbo 

užmokesčiui 

Iš viso Iš jų darbo 

užmokesčiui 

2008 744,1 577,6 363,8 166,5 126,7 

2009 677,2 417,3 295,8 259,9 198,3 

2010 657,2 321,9 214,0 335,3 231,1 

2011 553,3 311,8 272,3 241,5 184,4 

2012 495,8 280,8 195,7 215,0 164,1 
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Socialiniai veiksniai. Nemažėja socialinės rizikos, socialiai remtinų šeimų, kuriose vaikams neužtikrinama saugi aplinka. Gimstamumo ir 

bendro moksleivių skaičiaus mažėjimas bei mokyklų tinklo optimizavimas mažina bendrą pedagogų skaičių. Tarnybos specialistai, teikdami 

kvalifikacijos tobulinimo, spec. pedagoginę psichologinę pagalbą ir kitas paslaugas, ieško naujų veiklos formų ir tokiu būdu siekia prisidėti 

prie šių problemų sprendimo  

Technologiniai veiksniai. Informacinių ir komunikacinių technologijų panaudojimas ugdymo procese tapo neatskiriama ugdymo turinio ir 

kitų mokyklose organizuojamų veiklų bei procesų dalimi. Tarnybos specialistai siekia padėti pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams, 

mokyklų vadovams efektyviau naudotis IKT. 

Geopolitiniai veiksniai. Tarnyba yra geografiškai patogioje vietoje. Tai suteikia geras galimybes teikti kokybiškas paslaugas.  

Kiti veiksniai. Šalies pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos decentralizacija ir įstaigų, teikiančių kvalifikacijos tobulinimo paslaugas 

skaičius, didina konkurenciją. Tai skatina skirti didelį dėmesį kokybės vadybai, rūpintis personalo kvalifikacija, stiprinti materialinę bazę 

bei išorės ryšius. 

 

1.2. Vidaus veiksniai. 

Žmogiškieji - materialiniai – finansiniai ištekliai. Tarnybos etatų bei darbuotojų skaičius 2012 m. sausio 1 d.: 
 

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 1 

6.  Soc. pedagogas 1 1 

7.  Neurologas 0,5 1 

8.  Vyr. buhalterė 1 1 

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 16 

Tarnybos etatų skaičius yra optimalus atlikti nustatytoms funkcijoms ir keliamiems uždaviniams įgyvendinti (2011 m. gruodžio 9 d. 

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu sumažintas Tarnybos etatų skaičių - panaikinta 0,5 psichologo ir 1 darbininko etatai).  
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Patalpų tinkamumas. 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. Įrengta 14 - os darbo vietų kompiuterių klasė.  

Pastato patalpos atitinka Lietuvos higienos normų reikalavimus (leidimas-higienos pasas Nr. 14-844, 2008-10-27). Patalpų estetinė būklė 

labai gera. Pastatas saugomas apsaugos policijos.   

Techninės ir programinės įrangos pakankamumas. Visi Tarnybos darbuotojai aprūpinti personaliniais kompiuteriais. Visi kompiuteriai 

turi prieigą prie interneto. Interneto greitis – 20 rkpbs vienai darbo vietai. (interneto paslaugos teikėjas – LITNET). Kompiuteriuose įdiegta 

programinė biuro įranga. 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, 8 vietų mikroautobusas (mikroautobusas naudojamas mokyklinės 

dokumentacijos ir nemokamos literatūros, gaunamos iš ŠMM Švietimo aprūpinimo centro parvežimui; specialistų vizitams į rajono 

mokyklas, teikiant specialiąją pedagoginę psichologinę pagalbą; pedagogų kvalifikacijos tobulinimo renginiams; mokinių nuvežimui į 

olimpiadas ar konkursus (zonos ir šalies etapus). 

Informacinių šaltinių pakankamumas ir prieinamumas. Kaupiama metodinė literatūra, mokomosios programos ir kita medžiaga apie 

švietimą, ugdymo proceso organizavimą, mokymosi ir studijų galimybes, profesijas, kvalifikacijas, darbo rinką ir kt. Visi tarnybos klientai 

turi galimybę pasinaudoti sukaupta medžiaga, leidiniais. Jiems patariama kaip naudotis turima informacija elektroninėje laikmenoje, kur 

rasti dominančią informaciją.     

Finansinių išteklių pakankamumas. Tarnybos finansavimo šaltinis – Kėdainių rajono savivaldybės biudžetas. Lėšos kaupiamos iš teikiamų 

mokamų paslaugų. Lėšų, skiros paskirstomos tikslingai ir panaudojamos pagal planą.  

Tarnybos 2012 m. biudžetas (tūkst. Lt.):  
 

 

Iš viso 

Savarankiškoms 

funkcijoms 

Mokinio krepšelis PPT Atsitiktinės 

išlaidos 

Patalpų 

nuoma 

Brandos 

egzaminų 

organizavimui 

Išorės auditui 

finansuoti 

Iš viso Iš jų darbo 

užmokesčiui 

Iš viso Iš jų darbo 

užmokesčiui 

 

627,1 

 

 

280,8 

 

195,7 

 

215,0 

 

164,1 

 

55,5 

 

3,8 

 

43,5 

 

28,5 

 

Informacijos tvarkymas, teikimas ir sklaida. Visa informacija tvarkoma laikantis nustatytų raštvedybos reikalavimų. Asmeniniai Tarnybos 

klientų duomenys neskleidžiami tretiems asmenims – informacija apie klientus tretiems asmenims teikiama tik apibendrinta.  

Informacija apie Tarnybą skleidžiama interneto svetainėje www.centras.kedainiai.lm.lt informaciniuose lankstinukuose, stenduose, 

susitikimuose su klientais.       

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
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Išorinių ryšių palaikymas. Išoriniai ryšiai plėtojami ir palaikomi siekiant įgyvendinti keliamus tikslus bei uždavinius. Bendradarbiavimas 

su išoriniais partneriais pagrįstas formalizuotais (bendradarbiavimo sutartys) ir neformalizuotais bendradarbiavimo būdais. Tarnyba aktyviai 

dalyvauja šiuose formaliuose partnerystės tinkluose: Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacija (Tarnybos direktorius yra asociacijos 

valdybos narys); Lietuvos pedagoginių psichologinių tarnybų vadovų asociacija; vidurio Lietuvos švietimo centrų TINKLAS.  

Tarnyba yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su visomis Kėdainių rajono ugdymo įstaigomis, Vytauto Didžiojo universiteto 

sociologijos katedra, Ugdymo plėtotės centru, Kauno kolegijos Jonušo Radvilos fakultetu, Kėdainių darbo birža.  

Personalo profesinis tobulėjimas. Visi specialistai turi aukštąjį išsilavinimą ir reikiamas kompetencijas keliamiems uždaviniams 

įgyvendinti. Penki specialistai įgiję edukologijos magistro laipsnį, dviems specialistams suteiktos metodininkų kvalifikacinės kategorijos. 

Visi specialistai aprūpinti reikalinga kompiuterine įranga, metodinėmis ir kitomis darbui reikalingomis priemonėmis. Tarnybos buhalterinė 

apskaita kompiuterizuota (įdiegta ir naudojama buhalterinė programa VSAKIS).  

Planų, tvarkų rengimas. Tarnybos darbuotojai rengia ir įgyvendina strateginius, metinius, mėnesių darbo planus. Tarnybos strateginiai 

sprendimai priimami dalyvaujant visiems darbuotojams. Tarnyboje vienodai efektyvus tiek individualus, tiek komandinis darbas. 

Komandinis darbas vykdomas tose srityse, kur reikalingas bendradarbiavimas, tarpusavio konsultacijos bei  pagalba ir patirtis.  

 

2. TARNYBOS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI  

 

Pagrindinis Tarnybos tikslas – teikti kokybišką švietimo pagalbą Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams, bendrojo 

ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir švietimo įstaigoms, jų vadovams, 

pavaduotojams ugdymui, mokytojams, švietimo pagalbą teikiantiems specialistams. 

Tarnybos veiklos uždaviniai:  

 organizuoti ir vykdyti pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų ir mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimą; 

 koordinuoti ir organizuoti rajono pedagogų metodinę veiklą, teikti metodinę ir kitą pagalbą pedagoginiams darbuotojams ir 

mokykloms; 

 įvertinti asmens mokymosi sunkumus, sutrikimus, pedagogines, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius 

ugdymosi poreikius (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu 

pedagoginiu aspektais, vaiko brandumą mokytis, prireikus skirti specialųjį ugdymą; 

 teikti psichologinę, socialinę pedagoginę ir švietimo informacinę pagalbą vaikams, specialiąją pedagoginę pagalbą – specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems asmenims iki 21 metų, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokykloms, jų pedagoginiams 

darbuotojams. 

 organizuoti rajono mokinių dalykines olimpiadas ir konkursus, vykdyti profesinio informavimo, konsultavimo ir ugdymo karjerai 

priemones; 

 organizuoti švietimo įstaigų aprūpinimą mokykline dokumentacija ir nemokama literatūra. 

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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3. TARNYBOS PLANAS 

 

Tikslas 

 

Uždaviniai Priemonės Laikas 

(mėn.) 

Atsakingi 

Sudaryti 

sąlygas 

pedalo-

gams, 

pagalbos 

mokiniui 

specialista

ms, 

ugdymo 

įstaigų 

vadovams 

plėtoti 

profesines 

kompetenci

jas.    

  

 

 

 

Tirti ir analizuoti 

pedagogų, pagalbos 

mokiniui specialistų 

ir mokyklų vadovų 

kvalifikacijos 

tobulinimo(si) 

poreikius. 

 

Rengti pedagogų, 

pagalbos mokiniui 

specialistų  ir 

mokyklų vadovų 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programas ir vykdyti 

kvalifikacijos 

tobulinimo renginius. 

 

Organizuoti  ir 

koordinuoti pedagogų 

metodinę veiklą 

rajone, teikiant 

metodinę pagalbą, 

skleidžiant gerąją 

darbo patirtį. 

1. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikių tyrimas ir kvalifikacijos 

tobulinimo programų rengimas. 

 

2. Kvalifikacijos tobulinimo programų vykdymas. 

2.1. Programos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams: 

 „Vaikų nesutarimai. Auklėtojo vaidmuo“; 

 „Pagalba ikimokyklinio amžiaus vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių“; 

 „Efektyvus bendravimas - ugdymo(si) proceso dalis“; 

 „Vaiko pasitikėjimo savimi ugdymo priemonės ir būdai ikimokyklinėje ir 

priešmokyklinėje ugdymo įstaigoje“; 

 Emocinio komforto ikimokyklinėje įstaigoje kūrimas“; 

 „Kūrybiškumo ugdymas priešmokykliniame amžiuje“;  

 „Pedagogų ir tėvų sąveika ugdant ankstyvojo amžiaus vaikus“; 

 „Vertybinių nuostatų ugdymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame 

ugdyme“; 

 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų IKT kompetencijų 

plėtojimas“. 

2.2. Programos pradinio ugdymo pedagogams:  

 „Rašymo mokymas ir vertinimas pradinėje mokykloje“; 

 „Vertinimo aktualijos pradinėje mokykloje“; 

 „Lietuvių kalbos ugdymo naujovės“; 

 „Ugdymo proceso individualizavimas ir diferencijavimas“. 

2.3. Programos dorinio ugdymo mokytojams:  

  „Pamokos uždavinio formulavimas, vertinimas ir įsivertinimas dorinio 

ugdymo pamokoje“; 

 Vertybių integravimo galimybės“; 

 „Vertybių ugdymas ir mokyklos kultūra“; 

periodiš

kai 

 

 

 

03 

04 

 

05 

05 

 

09 

10 

10 

 

11 

 

12 

 

 

02 

04 

09 

11 

 

02 

 

03 

10 

Rūta 

Tiškuvienė 

 

Aušra Nestero-

vienė 

 

Neringa 

Vaicekaus-

kienė 
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 „Tekstų analizė dorinio ugdymo pamokose‘; 

 „Šiuolaikinė dorinio ugdymo pamoka“. 

3. Seminarai lietuvių kalbos mokytojams: 

  „Medžiagos aktualizavimas taikant atnaujintą lietuvių kalbos ir literatūros 

programą“; 

  „Naujas skaitmeninis ugdymo turinys pagrindinei mokyklai"; 

 „Kūrybiškumas taikant atnaujintą lietuvių kalbos ir literatūros programą“; 

 „2013  metų egzamino pokyčiai. Vertinimo normos“; 

 „Mokytojų ir mokinių skatinimas atlikti užduotis kūrybiškiau“. 

4. Programos užsienio (anglų, rusų, vokiečių, prancūzų) kalbų mokytojams: 

  „Mokomųjų stotelių metodas užsienio kalbų pamokose“; 

 „Vadovėlis kaip pagrindinė mokymo priemonė anglų kalbos pamokose; 

 „Kino menas rusų kalbos pamokoje“; 

 „Integruotos užsienio kalbų pamokos“. 

 Naujų mokymo metodų taikymas rusų kalbos pamokoje. Žodyno turtinimas“; 

 „Vadovėlių vertinimo kriterijai“; 

 „Užsienio kalbų mokymo aktualijos“; 

 „Kino menas rusų kalbos pamokoje“; 

 „Integruotos užsienio kalbų pamokos“; 

 „Aktyvūs mokymo(si) metodai šiuolaikinėje pamokoje“. 

5. Programos istorijos mokytojams: 

 Knygos ir kompaktinės plokštelės „Kėdainių kraštas svastikos ir raudonosios 

žvaigždės šešėlyje naudojimas istorijos pamokose“ ; 

 „Istorijos vadovėlio pasirinkimas – kokybiško mokymosi garantas?“; 

 „Lietuvos Laisvės kovų istorijos dėstymo metodai“; 

 „Kaip patikrinti istorijos žinias?“. 

6. Programos geografijos mokytojams: 

 „Geografijos pamokos planavimas. Mokinių žinių vertinimo ir įsivertinimo 

metodai“; 

 „Ugdymo turinio naujovės“; 

 „Diferencijavimas ir individualizavimas pamokoje“. 

04 

11 

 

02 

 

 

03 

04 

10 

12 

 

 

01 

02 

03 

03 

04 

05 

10 

10 

11 

11 

 

 

03 

04 
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11 

 

04 

 

09 

12 
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7. Seminarai matematikos mokytojams:  

 „Matematika XI-XII klasėse pagal naująsias programas ir vadovėlius 

Matematika tau plius“; 

 „Dinaminės geometrijos programa GeoGebra:pažintis ir taikymo būdai“; 

 „Matematikos mokymo naujovės“; 

 „Ugdymo turinio kaita. Individualizavimas ir diferencijavimas“. 

8. Programos informatikos mokytojams:  

 „Mokyklos kompiuterių ir tinklo administravimo sprendimai“;  

 C++ kalba: konkrečiai ir suprantamai; 

 Kompiuterinės leidybos pradmenų modulio dėstymas 9-10 klasėse: teorinė 

ir praktinė pagalba; 

 „Programavimo aplinkos Scratch taikymas 5-7 klasėms informacinių 

technologijų pamokose“.  

9. Programos biologijos mokytojams“ 

 „Pamokos veiklos kokybė ir jos įtaka mokinių pasiekimams įgyvendinant 

atnaujinto ugdymo turinio bendrąsias programas“; 

 „Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas specialiųjų poreikių 

vaikams“; 

 „Genetiniai tyrimai“; 

 „Interaktyvaus ugdymo turinio panaudojimas biologijos pamokose“. 

10. Programos chemijos mokytojams:  

 „Chemijos dalyko vieta reformuotoje mokykloje Baltijos šalyse“ (02) 

 „Cukraus gamybos technologiniai procesai“ (05) 

 „Užduočių rengimas pagal įvairius pasiekimo lygius“ (10) 

11. Programos fizikos mokytojams:  

 „Greičio priklausomybės nuo laiko grafiko braižymas ir nagrinėjimas“; 

 „IT taikymas fizikos pamokose“; 

 „Aktyvūs mokymo metodai fizikos pamokose“. 

12. Programos technologijų ir žmogaus saugą dėstantiems mokytojams:  

 „Interjero dizainas“; 

 „Projekto metodas technologijų pamokoje“; 
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 „Civilinės ir priešgaisrinės saugos mokymas žmogaus saugos pamokose“; 

 „Tarpdalykinė integracija ir bendrųjų kompetencijų ugdymas technologijų 

pamokoje“; 

 „IKT taikymas technologijų pamokoje“; 

 „Odos apdirbimo technologija;. 

13. Programos dailės mokytojams:  

 „Kūrybiškumo ugdymas dailės pamokoje“; 

 „Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas ir vertinimas dailės 

pamokose“; 

  „Dailės technikų   taikymo galimybės dailės pamokoje“; 

 ”Vadovėlio dailės pamokoms pasirinkimas”. 

14. Programos muzikos mokytojams:  

  „Kūrybiškumo ir emocinio intelekto ugdymas muzikos pamokoje“; 

 „Instrumentinio muzikavimo pamokos efektyvinimo galimybės“; 

 „Chorinis menas mokykloje. Šiuolaikiniai dainavimo mokymo metodikos 

principai“; 

 „IKT mokantis solfedžio“. 

15. Programos kūno kultūros mokytojams: 

 „Šiaurietiškojo ėjimo pritaikymas kūno kultūros pamokoje“; 

 „Sveikos gyvensenos ugdymas kūno kultūros pamokose“; 

  „Pilates pratimai kūno kultūros pamokose. Teorija ir praktika“; 

 „Netradiciniai jėgos lavinimo metodai kūno kultūros pamokoje“. 

16. Programos choreografijos mokytojams: 

 „Šokio elementai modernioje pamokoje“; 

  „Šokame žaisdami“; 

 „Šiuolaikinis teatras“. 

17. Programos teatro mokytojams:  

 "Forumo teatro metodo taikymas neformalaus ugdymo užsiėmimuose 

mokykloje". 

18. Programos etninės kultūros mokytojams:  

 "Etninė kultūra XXI amžiuje“. 
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19. Programos socialiniams pedagogams:  

 Ciklas „Pozityvi tėvystė“; 

 „Inovatyvūs metodai patyčių prevencijai“; 

 „Darbas su socialinės rizikos šeimomis“; 

 „Aktyvūs ugdymo metodai ir jų taikymo praktika socialinio pedagogo 

veikloje“. 

20. Programos specialiesiems pedagogams::  

 „IKT taikymas specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdyme“; 

  „Specialiosios pagalbos teikimas bendrojo ugdymo įstaigoje“; 

 „Montessori metodo taikymas vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

ugdymo procese“; 

 „Sutrikusio intelekto vaikų pažinimo ypatumai ir lavinimas“; 

 „Ugdymo metodų įvairovė, dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių 

vaikais“; 

  „Socialinių įgūdžių ugdymas dirbant su vaikais, turinčiais specialiųjų 

ugdymosi poreikių“. 

21. Programos mokyklų bibliotekininkams:  

 „Bibliotekos veiklos efektyvumas ir tobulinimas (veiklos tyrimo ir vertinimo 

metodai). 

22. Programos mokyklų psichologams:  

  „Profesinė psichologo etika. Etinės dilemos ir jų sprendimas“; 

 „Savęs pažinimas, savipagalba, relaksacija“; 

 „Dailės terapijos pritaikymas elgesio problemų turintiems mokiniams“; 

 „Streso valdymas. Sudėtingų konsultavimo atvejų aptarimas“. 

23. Programos profesinio informavimo patarėjams:  

 „Inovatyvūs profesinio informavimo ir konsultavimo metodai PIT profesijos 

patarėjų ir klasės auklėtojų darbe“; 

 „Specialiųjų poreikių vaikų profesinis orientavimas Kėdainių rajono 

Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinėje mokykloje“; 

 Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų PIT profesijos patarėjų 

„Gerosios patirties mugė“ 

24. Programos mokyklų vadovams:  
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 „Saugios mokyklos kūrimas";  

 „Mokyklos ugdymo plano parengimas“; 

 „Efektyvios komandos formavimas“  

25. Programos besiatestuojantiems pedagogams, pagalbos mokiniui 

specialistams, mokyklų vadovams:  

 „Spec. pedagogikos ir psichologijos kursai“; 

 „Kalbos kultūros kursai“.; 

 „Kompiuterinio raštingumo kursai pagal „Pedagogų kompiuterinio 

raštingumo standarto“ (technologinė ir edukacinė dalys)“.   

26. Programos įvairių dalykų mokytojams, mokyklų 

komandoms/bendruomenėms: 

 „Efektyvus bendradarbiavimas kaip prielaida sėkmingam mokymuisi“; 

 „Efektyvus Microsoft Office 2010 ir Live@edu panaudojimas mokytojo 

darbe“; 

 „Inovatyvūs metodai patyčių prevencijai“; 

 „Testavimo sistemos eTest taikymas mokytojo veikloje“; 

 „Socialinio dialogo reikšmė gerinant mikroklimatą mokykloje: teisiniai ir 

vadybiniai aspektai“; 

 „Aktyvūs inovatyvūs ugdymo metodai ir jų taikymo praktika“; 

  „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas“; 

 „Šiuolaikinės pamokos vadyba“. 

27. Rajono metodinių būrelių pasitarimų organizavimas: ikimokyklinio 

ugdymo pedagogų, priešmokyklinio ugdymo mokytojų, pradinio ugdymo 

mokytojų, etikos mokytojų, tikybos mokytojų, lietuvių kalbos mokytojų, anglų 

kalbos mokytojų, rusų kalbos mokytojų, vokiečių kalbos mokytojų, istorijos 

mokytojų, geografijos mokytojų, matematikos mokytojų, informatikos 

mokytojų, chemijos mokytojų, fizikos mokytojų, biologijos mokytojų, 

technologijų mokytojų, dailės mokytojų, muzikos mokytojų, choreografijos 

mokytojų, kūno kultūros mokytojų, socialinių pedagogų, specialiųjų pedagogų, 

logopedų, mokyklų bibliotekininkų, psichologų, mokytojų, dėstančių „Sveiką 

gyvenseną“, profesinio informavimo patarėjų. 
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Teikti 

visapusišką 

specialiąją 

pedagoginę 

psichologi-

nę pagalbą 

Kėdainių 

rajono ug-

dymo įstai-

gų ugdyti-

niams, jų 

tėvams/glo

bėjams, 

pedago-

gams bei 

mokyklų 

vadovams. 

 

Įvertinti asmens 

mokymosi sunkumus, 

sutrikimus, 

pedagogines, 

psichologines, 

asmenybės ir 

ugdymosi problemas, 

specialiuosius 

ugdymosi poreikius 

(išskyrus 

atsirandančius dėl 

išskirtinių gabumų) 

pedagoginiu, 

psichologiniu, 

medicininiu ir 

socialiniu 

pedagoginiu 

aspektais, vaiko 

brandumą mokytis, 

prireikus skirti 

specialųjį ugdymą.  

 

Teikti psichologinę, 

socialinę pedagoginę 

ir švietimo 

informacinę pagalbą 

vaikams, specialiąją 

pedagoginę pagalbą – 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems 

asmenims iki 21 

metų, tėvams 

(globėjams, 

rūpintojams) ir 

mokykloms, jų 

pedagoginiams 

1. Bendradarbiaujant su ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijomis tvarkyti 

specialiųjų poreikių vaikų dokumentaciją atsižvelgiant į „Mokinio 

specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių 

gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu 

aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo“  

reikalavimus.  

 

2. Teikti specialiąją pedagoginę psichologinę pagalbą šių Kėdainių rajono 

ugdymo įstaigų ugdytiniams: 

  Kėdainių rajono Lančiūnavos darželis, Kėdainių rajono Labūnavos darželis 

“Ąžuoliukas”, Kėdainių l/d “Pasaka”. 

 Kėdainių l/d „Aviliukas“, Kėdainių “Ryto” vidurinė mokykla, Kėdainių 

rajono Truskavos pagrindinė mokykla, Kėdainių rajono Šėtos socialinis 

centras,  Kėdainių  l/d “Vyturėlis. 

 Kėdainių “Aušros” vidurinė mokykla, Kėdainių rajono Šėtos gimnazija, 

Kėdainių d/m “Puriena”, Kėdainių rajono Pelėdnagių d/m “Dobiliukas”, 

Kėdainių m/d “Vaikystė”. 

 Kėdainių Mikalojaus Daukšos pagrindinė mokykla, Kėdainių rajono 

Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė mokykla, Kėdainių d/m “Varpelis”, 

Kėdainių v/d “ Žilvitis”. 

 

3. Teikti konsultacijas Kėdainių rajono ugdymo įstaigų pedagogams, 

vadovams, ugdytinių tėvams specialiosios pedagogikos psichologijos 

klausimais.   

 

4. Teikti konsultacijas tėvams, globėjams, įtėviams, mokiniams 

specialiųjų poreikių mokinių profesijos pasirinkimo klausimais. 

 

5. Teikti konsultacijas/skaityti paskaitas tėvams, globėjams, įtėviams, 

mokiniams, klasių vadovams patyčių prevencijos klausimais. 

6. Vykdyti pedagogų, mokinių, tėvų, globėjų, įtėvių, rūpintojų 

psichologinį švietimą: paskaitos, diskusijos, pasitarimai, refleksijos, 

susitikimai ir kt.  

pagal 

atskirą 

grafiką 
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grafiką 
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Rima Juknevi-

čienė 

 

Jurgita 

Vaitelytė 

 

Arūnė.Ja-

kutienė 

 

Dalia 

Šeliakienė 

 

 

Vytautas Rokas 

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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darbuotojams. 7. Organizuoti metodines dienas mokyklos Vaiko gerovės komisijos 

nariams. 

 

8. Vykdyti mokymus „Sėkmingos tėvystės gebėjimų ugdymas“ tėvams, 

ikimokyklinio ugdymo ir socialiniams pedagogams. 

 

9. Organizuoti ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų 

poreikių, piešinių  parodą. 

 

10. Organizuoti skaitovų konkursą ikimokyklinio amžiaus vaikams, 

turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. 

 

11. Dalyvauti Kėdainių M.Daukšos pagrindinės mokyklos vykdomame 

projekte Lions quest „Paauglystės kryžkelės“.  

 

12. Vaikų globos namuose „Saulutė“ organizuoti žaidimų terapijos 

užsiėmimus 12 – 15 metų vaikams ir dailės terapijos užsiėmimus 8 – 11 

metų vaikams. 

 

13. Bendradarbiaujant su Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo skyriumi dalyvauti mokyklos Vaiko gerovės komisijos 

organizuojamo mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio 

įvertinimo, švietimo programų pritaikymo ir švietimo pagalbos teikimo 

priežiūroje. 

 

14. Dalyvauti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės 

komisijos veikloje. 
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Organi-

zuoti 

Kėdainių 

rajono 

Organizuoti Kėdainių 

rajono mokinių 

dalykines olimpiadas, 

konkursus ir kitus 

1. Organizuoti mokinių dalykines olimpiadas, konkursus ir kitus renginius: 

 23 – ioji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada; 

 50 – oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada; 

 Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkursas „Dainų dainelė“; 

 

pagal 

atskirą 

grafiką 

 

Danutė 

Čeidienė 
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bendrojo 

lavinimo 

mokinių 

dalykines 

olimpia-

das, 

konkursu 

ir kitus 

renginius. 

renginius, 

plėtojančius mokinių 

pažintinius, 

informacinius, me-

ninius, kūrybinius, 

socialinius įgūdžius 

bei gebėjimus.   

 

Stiprinti mokinių 

savivaldą rajono 

ugdymo įstaigose.  

 

 

 41 – asis tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkursas; 

 45– oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada; 

 44 - asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas; 

 60-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada; 

 15-oji Lietuvos mokinių filosofijos olimpiada; 

 Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada 11 klasių mokiniams; 

 5 – 12 klasių mokinių informacinių technologijų olimpiada; 

 Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada; 

 Lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiada; 

 Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas ( 5 – 8 kl.; 9 – 12 kl.); 

 18 – oji Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada; 

 Lietuvos mokinių istorijos olimpiada; 

 61 – oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada ( 9 - 12 kl.); 

 Lietuvos mokinių dailės olimpiada; 

 Lietuvos mokinių vokiečių kalbos (užsienio) olimpiada 11 klasių 

mokiniams; 

 Lietuvos mokinių technologijų olimpiada; 

 Lietuvos mokinių muzikos olimpiada; 

 Šiaulių universiteto organizuojamos „Jaunųjų matematikų varžybos“  9 – 12 

klasių mokiniams (dalyvauja rajono komanda); 

 24 - oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada; 

 Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“; 

 1 - 4 klasių mokinių konkursas „Šviesoforas“; 

 4- ų klasių mokinių matematikos olimpiada; 

 5 - 8 klasių mokinių matematikos olimpiada; 

 6 - 12 klasių mokinių rusų kalbos meninio skaitymo konkursas; 

 Užsienio kalbų konkursas „Europietiškos dainos fiesta 2012“; 

 8 - ų klasių mokinių chemijos olimpiada. 
 

2. Organizuoti ir koordinuoti Kėdainių rajono mokinių tarybos veiklą. 

3. Organizuoti ir koordinuoti Kėdainių moksleivių akademija Civitas veiklą.  
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Teikti 

visapusiš-

kas profe-

sinio in-

formavi-

mo pas-

laugas Kė-

dainių ra-

jono bend-

rojo lavi-

nimo mo-

kyklų mo-

kiniams.  

Informuoti mokinius 

apie tolesnio 

mokymosi, 

įsidarbinimo 

galimybes, darbo 

rinkos pasiūlą bei 

paklausą, organizuoti 

informavimo 

paskaitas bei 

seminarus, 

supažindinti kaip 

naudotis AIKOS 

duomenų baze. 

1. Kaupti ir tvarkyti PIT informaciją, palaikyti ryšius su partneriais, skleisti 

informaciją apie PIT veiklą. 

 

2. Organizuoti renginius Kėdainių rajono bendrojo lavinimo mokyklų 

mokiniams ir pedagogams: 

 teikti individualias konsultacijas mokiniams/jų tėvams ar globėjams ir 

sudaryti galimybę naudotis Kėdainių švietimo centro kompiuterių klase bei 

internetu;  

 atlikti pageidaujantiems rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių 

gebėjimų ir polinkių testus; 

 vesti praktinį užsiėmimą: „Karjeros planavimas. Kaip pasiekti norimą 

rezultatą“ pageidaujantiems rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams; 

 organizuoti susitikimus su profesinio rengimo centrų ir aukštųjų mokymo 

įstaigų dėstytojais, studentais. 
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pagal 

poreikį 

Nijolė Leonavi-

čienė 
 

Teikti 

mokyklų 

aprūpinimo 

mokykline 

dokumenta

cija, 

nemokama 

literatūra ir 

kitas 

paslaugas. 

Organizuoti švietimo 

įstaigų aprūpinimą 

mokykline 

dokumentacija ir 

nemokama literatūra. 

 

Sudaryti galimybę 

pedagogams 

naudotis sukaupta 

metodine ir kita 

literatūra, mokymo 

priemonėmis.  

1. Organizuoti ugdymo įstaigų aprūpinimą mokykline dokumentacija ir 

nemokama literatūra, teikti kitas paslaugas: 

 parengti rajono bendrojo ugdymo mokyklų paraišką mokyklinei 

dokumentacijai, teikti užsakymą bei ataskaitas ŠMM Švietimo aprūpinimo 

centrui; 

 parvežti mokyklinę dokumentaciją bei nemokamą literatūrą iš ŠMM 

Švietimo aprūpinimo centro ir paskirstyti rajono ugdymo įstaigoms; 

 priimti vadovėlius, jų komplektų dalis leidėjų/tiekėjų arba jų įgaliotų 

institucijų ir  perduoti rajono ugdymo įstaigoms. 

 

2. Kaupti metodinę ir kt. literatūrą, mokymo priemones ir sudaryti galimybę 

rajono ugdymo įstaigų pedagogams naudotis turimais fondais.  
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Dalyvauti 

projektinė-

je veikloje. 

Ugdyti Tarnybos 

specialistų ir 

mokyklų 

bendruomenių narių 

profesines ir kt. 

kompetencijas.  

1. Dalyvauti UPC-o vykdomame projekte „Pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“. 

 

2. Dalyvauti SPPC vykdomame projekte ,,Specialiųjų poreikių asmenų 

ugdymo(-si) formų plėtra". 

 

3. Dalyvauti SPPC vykdomame projekte „Specialiųjų mokymo priemonių 

rengimas" . 

 

4. Dalyvauti SPPC vykdomame projekte „Patyčių prevencijos programos 

OLWEUS diegimas mokyklose“.  

 

5. Dalyvauti Vilniaus tarptautinės mokyklos vykdomame projekte 

„Tarptautinio bakalaureato kaip visuminio ugdymo modelio perkėlimas ir 

taikymas Lietuvos švietimo kontekste”. 

 

6. Dalyvauti KTU vykdomame tarptautiniame projekte „Aš nebijau“ (angl. I 

Am Not Scared). 
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grafikus 

Henrikas 

Vaicekauskas 

 

 

Jurgita 

Vaitelytė 

 

 

 

Henrikas 

Vaicekauskas, 

Jurgita 

Vaitelytė 

 

Neringa 

Vaicekauskienė 

 

Aušra 

Nesterovienė 

 

_____________________________ 


