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1. BENDRA INFORMACIJA APIE TARNYBĄ 

 

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 – 

14 metų (bendras vadybinio darbo stažas – 23 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 2013 metais: 
 

Eil. 

Nr.  

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Darbuotojų 

skaičius 

1.  Direktorius 1 1 

2.  Metodininkės 5 5 

3.  Specialioji pedagogė  1 1 

4.  Logopedė  1 1 

5.  Psichologė 1 1 

6.  Socialinė pedagogė 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 15 
 

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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Visi pedagoginiai darbuotojai (5 metodininkai, specialusis pedagogas, logopedas, psichologas, 

soc. pedagogas), įskaitant neurologą ir direktorių, turi įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą. 

Penki darbuotojai įgiję edukologijos magistro laipsnį, dviems specialistams suteiktos 

metodininkų kvalifikacinės kategorijos.  

Tarnybos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo renginių lankymas: 
 

Vardas, pavardė, pareigos Akademinės valandos 

Henrikas Vaicekauskas, direktorius 245 

Rima  Juknevičienė, logopedė 14 

Jurgita Vaitelytė, spec. pedagogė 154 

Arūnė Jakutienė, psichologė 81 

Dalia Šeliakienė, soc. pedagogė 136 

Neringa Vaicekauskienė, metodininkė 262 

Aušra Nesterovienė, metodininkė 82 

Rūta Tiškuvienė, metodininkė 160 

Danutė Čeidienė, metodininkė 42 

Vilija Petkūnienė, metodininkė 180 

 

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. Patalpų estetinė būklė gera. Pastatas saugomas.   

Turima techninė įranga bei priemonės: spausdintuvai - 11 vnt., skeneriai - 3 vnt., kopijavimo 

aparatai – 2 vnt., kompiuteriniai projektoriai - 4 vnt., grafoprojektorius - 1 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). 

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

informaciniuose lankstinukuose, stenduose, susitikimuose su klientais.    

 

 

3. FINANSŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 
 

3.1. Tarnybos 2013 m. asignavimai (tūkst. Lt.):  
 

Iš  

viso: 

Mokinio krepšelio lėšos Iš  

viso: 

Savarankiškoms 

funkcijoms vykdyti 

Įstaigos 

pajamos 

iš patalpų 

nuomos 

Įstaigos 

pajamos iš 

atsitiktinių 

paslaugų 
PPT Iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

Iš jų soc. 
draudimo 

įmokos 

Valstybinių 
ir brandos 

egzaminų 

vykdymui 

Išo-
rės 

audi-

tui 

Iš jų     
darbo 

užmo-

kestis 

Soc. 
drau-

dimo 

įmokos 

Pre-
kėms ir 

paslau-

goms 

Planas Planas su  
likučiu 

praeitų metų 

269,6 199,5 152,1 47,2 20,6 26,2 305,0 213,8 62,0 28,6 3,0 51,5  
(11,5+ 40,0) 

 

 

3.2. Tarnybos valdomas ilgalaikis turtas patikėjimo teise (tūkst. Lt.): 
 

 
Iš viso: 

Patikėjimo teise valdomas ilgalaikis turtas Pagal panaudos 

sutartis Valstybės 

lėšų 

Europos Sąjungos lėšų  Savivaldybės 

lėšų 

433,7 85,0 51,3 285,1 12,3 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
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4. VEIKLOS REZULTATAI:  

PEDAGOGŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ, MOKYKLŲ VADOVŲ 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS(IS) 

 

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

Kvalifikacijos tobulinimo 

renginio forma 

Skaičius Valandų skaičius Dalyvių skaičius 

Seminarai 

 
91 572 1925 

Kursai 

 
7 246 115 

Paskaitos 

 
46 130 731 

Mokymai 

 
2 80 25 

Konferencijos 

 
8 47,40 344 

Lyderystės forumas 

 
1 6 85 

Iš viso: 155 1081,4 3225 

 

 

4.2. Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo programų pavadinimai: 
 

Eil. 

Nr.  

Vykdytų kvalifikacijos tobulinimo renginių programų pavadinimai 

1.  „IQES online programos panaudojimo galimybės tobulinant pamoką bei  įsivertinant gimnazijos 

veiklos procesus“. 

2.  „Testavimo sistemų panaudojimas pamokose“. 

3.  „Menų terapijos taikymas neformaliajame švietime“. 

4.  Kalbos kultūros kursai. 

5.  „Efektyvus vadovavimas, taikant Abipusio mokymosi modelį“.   

6.  „Sėkmingos pamokos kriterijai“. 

7.  „Mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimas įvairiais lygmenimis“. 

8.  „Mokau mokytis“. 

9.  „Kūrybiškumas tikybos pamokose“. 

10.  „Olweus patyčių prevencijos programa: pirmieji patirties metai“. 

11.  „Mokymo individualizavimas ir diferencijavimas biologijos pamokose“. 

12.  Respublikiniai mokymai programos „Tarptautiniai jaunimo apdovanojimai“ vadovams. 

13.  Metodinės veiklos planavimas, organizavimas, vertinimas. 

14.  Google disko programos ir jų panaudojimas ugdymo karjerai specialistų darbe. 

15.  Šešiamečių muzikinio lavinimo ypatumai. Mokymas groti be natų. 

16.  Šiaurietiškas ėjimas (ALFA technika). 

17.  Darbuotojų potencialo vertinimas ir įsivertinimas ikimokyklinio ugdymo institucijoje. 
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18.  Efektyvus Microsoft Office 2010 programų ir „Google“ įrankių panaudojimas   bendraujant ir 

bendradarbiaujant. 

19.  Darbas su gamtos mokslų kompiuterine laboratorija NOVA 5000. 

20.  Efektyvus komandinis darbas mokykloje ir bendruomenėje. Pagrindiniai komandinio darbo 

principai. 

21.  Mokinių vertinimas ir įsivertinimas grupėse. 

22.  Metodinės medžiagos naudojimas ir taikymas ugdant mokinių karjeros kompetencijas. 

23.  Mokinių mokymosi stiliai: kaip juos atpažinti? 

24.  Instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti. 

25.  Kūrybiškumą skatinančios aplinkos kūrimas ir efektyvus naudojimas sklandžiai vaiko raidai. 

26.  Informacinių technologijų ugdymo IX–XII klasėse ypatumai, metodinės rekomendacijos ir 

mokymo priemonės. 

27.  SMART interaktyvios lentos naudojimas vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, ugdymo procese. 

28.  Mokinių veiklos organizavimas pamokoje. Mokymo ir mokymosi nuostatos bei būdai. 

29.  Futbolo elementų taikymas kūno kultūros pamokose. 

30.  TV ideas for English listening, speaking, writing“ (Autorinio CD pristatymas). 

31.  Sportinis žaidimas „Futboliukas“ vaikų darželyje. 

32.  Instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti (IQES online Lietuva. 

33.  „Pozityvi tėvystė“. 

34.  Vertybių integravimas į ugdymo turinį. Mokyklos kultūra ir tėvų švietimas. 

35.  Technologinio ugdymo organizavimas Kėdainių specialiojoje mokykloje. 

36.  Projektinis darbas mokant vokiečių kalbos. 

37.  Ugdymo karjerai integravimas ekonomikos pamokose. 

38.  Darbas su mokinių asmeninės karjeros planais. 

39.  Velykiniai patiekalai ir stalo serviravimo subtilybės. 

40.  Ugdymo karjerai integravimas etikos pamokose. 

41.  Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymas. 

42.  Skaitmeninio turinio mokymo(si) objektų (Aktyviųjų pamokų) panaudojimo galimybės ugdyme. 

43.  Dailės ir meno mokyklų aktualijos, problemos ir jų sprendimo būdai. 

44.  Mokymai projekto „Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelio sukūrimas ir išbandymas 

savivaldybėse“ (kodas VP1-2.2-ŠMM-10V-03-001) dalyviams. 

45.  Aktyviųjų mokymo metodų taikymas ugdymo procese ir ugdant specialiųjų poreikių mokinius. 

46.  Sėkmingos pamokos kriterijai. 

47.  Naujų programos Tarptautiniai jaunimo apdovanojimai vykdytojų mokymų kursai. 

48.  Socialinis emocinis ugdymas, netradicinių darbo metodų taikymas. 

49.  Naujų technikų taikymas dailės ir technologijų pamokose. 

50.  Teatrinės veiklos integravimas į priešmokyklinį ugdymą. 

51.  Sakret dekoratyvinio tinko mišiniai ir naujos technologijos. 
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52.  Matematika IX–XII klasėse pagal naująsias programas ir vadovėlius „Matematika Tau plius. 

53.  Ugdymas karjerai mokykloje. Asmeninio karjeros plano rengimas. 

54.  Sėkminga pamoka. 

55.  Religinės konfesijos Kėdainiuose: kultūrinis paveldas. 

56.  Ugdymo naujovės ir jų taikymas Panevėžio ugdymo įstaigose. 

57.  Vyresniųjų klasių mokinių mokymosi kompetencijų ugdymo praktika. 

58.  Microsoft įrankiai ir programos švietimui. 

59.  Judriųjų žaidimų reikšmė augančiam vaikui. 

60.  Streso ir įtampos valdymas darbe. 

61.  Lietuvių kalbos ir literatūros mokymo turinio atnaujinimas sukuriant ir pritaikant naujus metodus. 

62.  Inovatyvių mokymo metodų taikymas mokant specialybės užsienio kalbos profesinėse mokyklose. 

63.  Veiksminga lyderystė: ką galime duoti švietimo bendruomenei? 

64.  Šviesos leidyklos metodinių priemonių įvairovė ir naujovės. 

65.  Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas vardan vaikų gerovės. 

66.  Gamta ir mes 

67.  Mišrusis anglų kalbos gramatikos mokymas/is. 

68.  Istorinės Žemaitijos vietos. 

69.  Vaidybinės veiklos elementai ikimokykliniame amžiuje. 

70.  Nuotoliniai kursai ugdymo įstaigų darbuotojams pagal pedagogų kompiuterinio raštingumo 

standarto EDUKACINĘ dalį. 

71.  Krepšinio technikos ir taktikos mokymas pradiniame rengimo etape. 

72.  Mokymo priemonės, parengtos pagal atnaujintas Vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros 

bendrąsias programas, praktinio panaudojimo galimybės rengiant mokinius VBE ir MBE. 

73.  Kėdainių šviesiosios gimnazijos užsienio kalbų metodinės grupės geroji patirtis. 

74.  Mokomosios kompiuterinės programos „Raidžių keliu“ naudojimo galimybės. 

75.  Sėkmės ir aktualijos technologijų ugdyme. 

76.  Vertybių raiška šiuolaikinėje mokykloje. Kultūrinis paveldas ir jo panaudojimo galimybės ugdymo 

procese. 

77.  Metodinių, vaizdinių priemonių naudojimas tikybos pamokose. 

78.  Informacinių komunikacinių technologijų kursai besiatestuojantiems ugdymo įstaigų darbuotojams 

pagal pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto TECHNOLOGINĘ dalį 

79.  Šiuolaikinis mokytojas - ugdymo proceso vadybininkas ir lyderis. 

80.  Linkusių nusikalsti vaikų ir paauglių gyvenimo įgūdžių ugdymas. 

81.  Gabių vaikų ugdymas. 

82.  Interneto svetainės administravimas su TVS Joomla. 

83.  Interaktyvaus ugdymo turinio panaudojimas biologijos pamokose. 

84.  Mokyklos veiklos įsivertinimas: procedūros ir instrumentai. 

85.  Pasiruošimas muzikos egzaminui. 

86.  Etnokultūros paveldo sklaida bibliotekoje. 
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87.  Verslumo ugdymo profesiniame mokyme tarptautinė patirtis. 

88.  XX amžiaus mokinio ugdymo(si) poreikiai. Pradinio ugdymo turinio modeliavimas ir ugdymo 

proceso organizavimas pokyčių kontekste. Mąstymo žemėlapiai. 

89.  Organinių junginių gamybos technologijos ir pritaikymo galimybės, pagal atnaujintus chemijos 

egzamino reikalavimus. 

90.  Klasės auklėtojo veiklos galimybės sociokultūriniame kontekste. Ekskursijų organizavimas ir 

mokinių veiklos vadyba ugdant pažinimo bei bendradarbiavimo įgūdžius neįprastoje aplinkoje. 

91.  Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo planavimas. 

92.  Paprasti - nepaprasti fizikos eksperimentai. 

93.  Mobiliųjų įrenginių taikymo galimybės mokant gamtos mokslų. 

94.  Verslumas gamtos mokslų pamokose. 

95.  Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigų patirtis. 

96.  Klasės auklėtojo veikla organizuojant mokinių pažintines veiklas ir ugdant bendradarbiavimo 

įgūdžius neįprastoje aplinkoje. 

97.  Individualizuotų ir pritaikytų programų rengimas. 

98.  Klasės auklėtojo paskirtis: nuo darnios klasės iki malonios mokyklos. 

99.  Emocinė higiena. 

100.  Pagalba nukentėjusiems nuo smurto vaikams. 

101.  Etninės kultūros ugdymas sėkmingai profesijos patirčiai. 

102.  Bendrųjų kompetencijų plėtojimas etninės kultūros pagrindu. 

103.  Geografijos mokymo turinys mokykloje, visuomenėje, pasaulyje. 

104.  Muzikinio ugdymo patirtis Panevėžio miesto savivaldybės ugdymo įstaigose. 

105.  Prezi.com – ugdymo procese. 

106.  Vaiko kompetencijų ugdymas pasitelkiant žaidimus. 

107.  Netradicinės šventės: švenčių kūrimo variantai ir metodika, programos parengimas ir 

įgyvendinimas, švenčių epizodų praktinis išbandymas. 

108.  Mokome ir mokomės. 

109.  Ugdymo karjerai svarba ir vieta mokykloje. Ugdymo karjerai integravimas į ugdymo turinį: 

Rokiškio r. Juodupės gimnazijos patirtis. 

110.  Kaip mokinį sudominti matematika ir stiprinti jo mokymosi motyvaciją? 

111.  Specialiosios pedagogikos ir psichologijos kursai. 

112.  Interaktyviosios lentos naudojimo ugdyme galimybės. 

113.  Mokytojo ir klasės auklėtojo pagalba mokiniui pildant karjeros planą. 

114.  Ugdymo proceso vertinimas: pamokos kokybė. Ugdymo naujovės ir jų taikymas Utenos 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose, pagrindinėse mokyklose ir gimnazijose. 

115.  Pradinių klasių mokinių praktinių, problemų sprendimo gebėjimų ir kūrybiškumo ugdymo patirtis 

Suomijoje. 

116.  Tarmė – gyvoji tradicija. 

117.  Vaikas – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjas. 

118.  Microsoft Windows 7  ir Microsoft Office 2010 programos, jų panaudojimas ugdyme. 
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119.  Vystomasis bendradarbiavimas. 

120.  Mokslinės veiklos organizavimas ugdymo proceso kokybės tobulinimui. 

121.  Papildomų priemonių naudojimas organizuojant mankštas. 

122.  Interaktyvios lentos panaudojimas ugdymo procese: už ir prieš. Įvertinkime patys. 

123.  Tolerancija ir žmogaus būties terapiniai aspektai. 

124.  Kauno apygardos probacijos tarnybos probacijos skyriaus ir Kėdainių rajono mokyklų 

bendradarbiavimas. 

125.  Penktokas dailės pamokoje. 

126.  Efektyvus metodų naudojimas užsienio kalbai mokyti. 

127.  Mokymosi motyvacijos ir kūrybiškumo ugdymas konkursine veikla. 

128.  Individualus ir grupinis konsultavimas. 

129.  Specialiųjų poreikių mokinių bendravimo su bendraamžiais ir suaugusiais ypatumai. 

130.  Netradicinių dailės priemonių panaudojimas vaikų meninei veiklai, vykdant projektą "Po balto 

angelo sparnu. 

131.  Mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankis – testas. 

132.  Ikimokyklinuko socialinis emocinis ugdymas. 

133.  Šiuolaikinė mokykla: misija, vertybės, lyderystė. 

134.  Mokymo/si strategijos. 

135.  Mokytojų ir mokinių kompetencijų ugdymas:  Škotijos istorija, kultūra, universitetai. 

136.  Ugdymo įstaigų vadovų ir Švietimo skyriaus specialistų išvyka į mokyklų įrangos ir mokymo 

priemonių parodą MOKYKLA 2013. 

137.  Jaunieji mokslininkai – mokslo pažangai. 

138.  Įstaigos veiklos planų dermė panaudojant įsivertinimo išvadas. 

139.  Lietuva ir Austrija. Chronologinė apžvalga. 

140.  Šokio stiliai vidurinio ugdymo šokio dalyko pamokose. Metodinės priemonės pristatymas. 

141.  Palankaus mikroklimato klasėje kūrimas. Specialiųjų poreikių mokinių santykių su bendraamžiais, 

mokytojais ypatumai. 

142.  Krizių prevencija. 

143.  Vertybių raiška šiuolaikinėje mokykloje. Kultūrinis paveldas ir jo panaudojimo galimybės ugdymo 

procese. 

144.  Kaip išmokyti visą klasę po vieną? Į mokinį orientuoto ugdymo technologija. 

 

4.3. Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių, vykusių Tarnybos patalpose ir 

klientų darbo vietose, skaičius: 

Kvalifikacijos tobulinimo renginio forma Tarnybos patalpose Klientų darbo vietose 

Seminarai 25 66 

Kursai 6 1 

Paskaitos 21 25 

Mokymai 2  

Konferencijos  8 

Forumas  1 

Iš viso: 54 101 



 10 

4.4. Seminarų dalyvių tikslinės grupės: 
 

Tikslinė grupė Seminarų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai 

 
4 24 101 

Pradinio ugdymo pedagogai 

 
1 6 17 

Pagrindinių, vidurinio ugdymo, gimnazijų dalykų 

mokytojai 
21 138,5 309 

Ugdymo įstaigų pedagogai (pagrindinių, vidurinio 

ugdymo, gimnazijų mokytojai ir darželių pedagogai) 
3 18 78 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjai 
6 36 144 

Karjeros koordinatoriai 

 
2 12 29 

Mokyklų bendruomenės, komandos 

 
41 259,5 1101 

Socialiniai pedagogai 

 
1 6 20 

Logopedai 

 
1 6 15 

Profesijos mokytojai 

 
6 36 81 

Kiti: neformalaus ugdymo mokytojai, kultūros 

darbuotojai  
5 30 131 

Iš viso: 91 572 1925 

 

4.5. Kursų dalyvių tikslinės grupės: 

 

Tikslinė grupė Kursų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Ugdymo įstaigų pedagogai 

 
7 246 115 

4.6. Paskaitų dalyvių tikslinės grupės: 

Tikslinė grupė Paskaitų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai 
3 9 47 

Pagrindinių ir vidurinių mokyklų dalykų mokytojai 17 46 194 

Įvairių specialybių pedagogai 4 13 57 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai 1 2 34 

Bibliotekininkai 2 8 55 

Karjeros koordinatoriai 1 2 20 

Mokyklų bendruomenės, komandos 15 44 276 

Tėvai ir pedagogai 1 2 16 

Profesinio rengimo mokytojai 1 2 26 

Švietimo pagalbos tarnybos darbuotojai 1 2 6 

Iš viso: 46 130 731 
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4.7. Mokymų dalyvių tikslinės grupės: 
 

Tikslinė grupė Mokymų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Įvairių specialybių mokytojai 2 80 25 

 

4.8. Konferencijų dalyvių tikslinės grupės: 
 

Tikslinė grupė Konferencijų 

 skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Pradinių klasių pedagogai ir tėvai 1 6 47 

Įvairių specialybių pedagogai 4 24,40 169 

Mokyklų komandos 1 6 27 

Meno mokyklų vadovai 1 7 22 

Mokiniai 1 4 79 

Iš viso: 8 47,40 344 

 

4.9. Kvalifikacijos tobulinimo renginių lektoriai: 
 

Lektoriai Semi-

narų 

skaiči

us 

Kursų 

skai-

čius 

Pas-

kaitos 

Mokym

ai 

Konfer

encijų 

skai-

čius 

Foru-

mas 

Mokytojai praktikai 64  26  7  

Aukštųjų mokyklų dėstytojai 1 2    1 

Ministerijų, savivaldybių ir kitų 

valstybės institucijų darbuotojai 
3  2   1 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai 

ugdymui, ugdymą organizuojančių 

skyrių vedėjai 

9  1  1  

Tarnybos specialistai 8 4 8 2   

Profesijos mokytojai 5      

Kiti: UAB, VšĮ irpan. 6 1 9    

Iš viso: 91 7 46 2 8 2 

 

4.10. Kvalifikacijos tobulinimo renginių programų rengėjai: 
 

Programų rengėjai Programų 

skaičius 

Mokytojai praktikai 98 

Aukštųjų mokyklų ir mokslo institucijų mokslininkai, dėstytojai 1 

Ministerijų, savivaldybių administracijų ir kt. darbuotojai 13 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui 9 

Tarnybos specialistai 15 

Kiti 16 

Iš viso: 152 
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4.11. Keitimosi gerąja patirtimi renginių skaičius: 
 

Formos 

 

Renginių skaičius 

Gerosios patirties renginiai (atviros pamokos ir kt.) 

 
10 

Rajono metodinių būrelių pasitarimai 

 
73 

Parodos 

 
8 

Diskusijos 

 
4 

Iš viso: 

 

95 

 

 

4.12. Rajono metodinių būrelių pasitarimų skaičius: 
 

Metodinio būrelio pavadinimas 

 

Pasitarimų skaičius 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogų 2 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojų 3 

Pradinio ugdymo mokytojų 4 

Etikos mokytojų 1 

Tikybos mokytojų 3 

Lietuvių kalbos mokytojų  2 

Anglų kalbos mokytojų 1 

Rusų kalbos mokytojų 2 

Vokiečių kalbos mokytojų 1 

Istorijos mokytojų 2 

Geografijos mokytojų 3 

Matematikos mokytojų 2 

Informacinių technologijų mokytojų 1 

Chemijos mokytojų 1 

Fizikos mokytojų 1 

Biologijos mokytojų 2 

Technologijų mokytojų 1 

Dailės mokytojų 2 

Muzikos mokytojų  2 

Choreografijos mokytojų  

Kūno kultūros mokytojų 3 

Socialinių pedagogų 6 

Specialiųjų pedagogų 5 

Logopedų 4 

Psichologų 10 

Karjeros koordinatorių 6 

Direktorių pavaduotojų 3 

Iš viso: 

 

73 

 

4.13. Tarnyboje surengtos parodos, stendiniai pranešimai: 
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Eil. 

Nr.  

Pavadinimas 

1.  Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokinių darbų paroda „Gimnazija mano akimis...“. 

2.  Kėdainių „Ryto“ pagrindinės mokyklos mokinių darbų paroda: „Abstrakcionizmas, 

koliažas ir dar kai kas...“. 

3.  Paroda skirta motinos dienai: „Tau, mamyte mylima“.  

4.  Kėdainių „Ryto“ pagrindinės mokyklos  5-8 kl. mokinių kūrybinių darbų paroda. 

5.  Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokinių tapybos darbų paroda. 

6.  Mokinių darbų paroda, skirta Adelei Dirsytei. 

7.  Kėdainių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbų paroda „Tolerancijos gėlė“. 

8.  Kalėdinio atviruko konkurso  „Atvirukas – linkėjimas“ gražiausių darbų paroda. 

 

 

 

4.14. Ugdymo įstaigų organizuoti atviri renginiai: 
 

Eil. 

Nr.  

Įstaigos pavadinimas 

1.  Akcija pradinių klasių mokiniams ir mokytojams ,,Nors menką trupinėlį man 

mažam‘‘.  
Organizatorė – Akademijos gimnazijos pradinių klasių mokytoja   metodininkė Vitalija Strautnikienė. 

 

2.  Renginys, skirtas Kovo 11 - jai „Mano valstybė“.  
Organizatorės: mokytoja metodininkė Jovita  Krutkienė, vyr. mokytoja Dalia Urbienė, muzikos vyr. 

mokytoja Dalia  Ivoškienė, Kėdainių mokykla - darželis "Puriena". 

 

3.  Neformaliojo vaikų  švietimo renginys „Draugystės spalvos“. 
Rengėjai: Jolita Gaučienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, Rita Rudokaitė - Stanišauskienė, pradinių 

klasių mokytoja metodininkė, Jolita Mickienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja.  

 

4.  Metodinė diena l/d „Aviliukas“ – „Būk mano draugas“ (prevencinė veikla 

ikimokyklinėje įstaigoje). 
Organizatoriai: direktorės pavaduotoja Laisvyda Stogevičienė, mokytojų metodinė grupė. 

 

5.  Šventė-konkursas „Poezijos pavasarėlis“, skirtas pasaulinei poezijos dienai 

paminėti. 

Organizatoriai: Kėdainių lopšelio- darželio ,,Vyturėlis“ pedagogų komanda. 

 

6.  Renginys pradinių klasių mokiniams teatro dienai paminėti „Augame su pasaka“. 
Organizatorės: vyr. mokytoja Vilma Dabašinskienė, mokytoja metodininkė Vitalija Strautnikienė; 

Kėdainių rajono Akademijos gimnazija. 

 

7.  Gražiausio piešinio konkursas ,,Mano raidės sportuoja“ 
Organizatoriai: direktoriaus pavaduotoja Rita Lukoševičienė, spec. pedagogės Asta Dikidži ir Daiva 

Plungienė, logopedė Laisvė Sarulienė, mokytoja metodininkė Rita Krivoūsienė, Kėdainių „Aušros“ 

sveikatinimo ir sporto pagrindinė mokykla. 
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8.  Rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių paroda: „Mylimiausias knygos 

veikėjas“.  
Organizatorė -  vyresnioji auklėtoja Daiva Česaitė, Kėdainių l/d „Vyturėlis“. 

 

9.  Šventė: „Šachmatų karaliaus rinkimai“. 
Organizatorės: mokytoja metodininkė Bena Jonauskienė, vyr. mokytoja Rūta Šlikienė, Kėdainių rajono 

Josvainių gimnazija. 

 

10.  Vaikų knygos dienos šventė:  „Versi knygos lapus, stebuklai pabus“. 
Organizatorės: mokytoja metodininkė Rita Kairienė, mokytoja metodininkė Daina Jonavičienė, mokytoja 

metodininkė Dalia Kvederienė, Kėdainių specialioji mokykla. 

 

11.  Gražiausio piešinio konkursas: ,,Mano raidės sportuoja“ II turas. 
Organizatoriai: direktoriaus pavaduotoja Rita Lukoševičienė, spec. pedagogė Asta Dikidži, spec. 

pedagogė Daiva Plungienė, logopedė Laisvė Sarulienė, mokytoja metodininkė Rita Krivoūsienė, Kėdainių 

„Aušros“ sporto ir sveikatinimo pagrindinė mokykla. 

 

12.  Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinės mokyklos projekto 

„LITUANICA“ skrenda“ baigiamasis renginys.  
Organizatorės: mokytoja metodininkė Ledina Marozienė, mokytoja metodininkė Ligita Klimavičiūtė, 

Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinė mokykla. 

 

13.  Kvadrato varžybos „Judėk ir būsi sveikas“. 

(Dalyvauja 3-4 klasių mokiniai). 
Organizatorės: mokytojos metodininkės Laima Lukoševičienė ir Violeta Lukoševičienė, Vilainių 

mokykla-darželis „Obelėlė“. 

14.  Kėdainių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų  projektas „Atverk gerumui širdį“, 

skirtas tolerancijos dienai. 
Organizatorius – Kėdainių l/d „Žilvitis“.  

 

15.  Konkursas „Šauniausio mokinio rinkimai“.  
Organizatorės: mokytoja metodininkė Jūratė Daugnorienė, mokytoja metodininkė Virginija Žemaitienė, 

Kėdainių m/d „Vaikystė“. 

 

16.  „Atvira muzikinės raiškos valandėlė rajono ikimokyklinių įstaigų meninio ugdymo 

pedagogams“. 

 Vedė:  meninio ugdymo  pedagogė Dalia Sirijatavičienė. 

17.  Metodinė diena tėveliams „Vaikų kūrybiškumo ugdymas“. 
Organizatorius – Kėdainių l/d „Varpelis“. 

18.  Metodinė diena „Vaikų kūrybiškumo ugdymas“. 
Organizatorius – Kėdainių l/d „Varpelis“. 

19.  Kalėdinio atviruko konkursas  „Atvirukas – linkėjimas“.  
Konkurso organizatoriai: skyriaus vedėja Danutė Deimantavičienė; Sigita Burzdžiuvienė, socialinė 

pedagogė; Audra Falkauskienė, Gražina Kulnickienė ikimokyklinio ugdymo auklėtojos; Jūratė 

Karanauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė; Kėdainių r. Akademijos gimnazijos ,,Kaštono“ 

skyrius. 

 

20.  Kėdainių ikimokyklinių įstaigų sporto šventė „Nykštukų šėlsmas“, skirta futbolo 

dienai paminėti.  
Organizatoriai: vyr. auklėtoja Ina Gustienė, Kėdainių l/d „Žilvitis“, vyr. auklėtoja Jolanta Kasperavičienė, 

Kėdainių l/d „Aviliukas“, auklėtoja metodininkė Daiva Kasperiūnienė, Kėdainių l/d „Pasaka“, auklėtoja 

metodininkė Audronė Jonavičienė, Kėdainių m/d „Obelėlė“. 
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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 
106 

Atlikta vaikų mokyklinio brandumo įvertinimų  

 
17 

Atlikta ikimokyklinio amžiaus vaikų kompleksinių pedagoginių 

psichologinių vaikų vertinimų 
33 

                                                     Iš viso: 156 

 

 

 

5.2. Atlikta kompleksinių pedagoginių psichologinių vaikų įvertinimų:  
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Iš viso 

„Atžalyno“ 

gimnazija 

 

 - - -  - - - -  - 1 1 

Krakių M. 

Katkaus 

gimnazija 

 4 - -  2 - 1 6  - - 13 

Josvainių 

gimnazija 

 

 1 - -  1 - - -  - - 2 

Šėtos 

gimnazija 

 

 2 - -  - - - -  - - 2 

Akademijos 

gimnazija 
 3 - -  3 - - 1  - 6 13 

„Aušros“ 

sveikatinimo 

ir sporto 

pagr. 

mokykla 

 2 1 -  6 - - 2  - 1 12 

„Ryto“ 

pagrindinė  

mokykla 

 2 1 -  2 1 2 1  1 - 10 

J. Paukštelio 

pagrindinė 

mokykla 

 5 - -  9 - 1 2  2 - 19 

Dotnuvos 

pagrindinė 

mokykla 

 - - -  2 2 - 1  1 - 6 
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Labūnavos 

pagrindinė 

mokykla 

 - - -  - - - 2  - - 2 

Gudžiūnų P. 

Rabikausko 

pagrindinė 

mokykla 

 1 - -  - - - -  - - 1 

Miegėnų 

pagrindinė 

mokykla 

 2 - -  1 - - 3  - - 6 

Pernaravos 

pagrindinė 

mokykla 

 1 - -  1 - - -  2 - 4 

Truskavos 

pagrindinė 

mokykla 

 1 - -  2 - - 1  - - 4 

Surviliškio 

V. Svirskio 

pagr.mokykla 

 - - -  1 - - -  - - 1 

M. Daukšos 

pagrindinė 

mokykla 

 1 - -  - - - 1  - - 2 

Pelėdnagių 

m/d 

„Dobiliukas“ 

 - - -  - - - -  1 - 1 

m/d 

„Puriena“ 

 

 1 - -  1 - 1 -  - - 3 

m/d 

,,Obelėlė‘‘ 
 3 -   - - - -  1 - 4 

m/d 

„Vaikystė“ 
 - 1 -  - - - 1  - - 2 

m/d 

„Kaštonas“ 

 

 - - -  1 - - -  - - 1 

l/d 

,,Vyturėlis‘‘ 

 

 10 - -  - - 1 2  - - 13 

l/d 

,,Pasaka“ 

 

 5 - -  - - 1 -  - - 6 

l/d 

,,Varpelis‘‘ 

 

 - - -  - - 1 1  - - 2 

l/d 

,,Aviliukas‘‘ 

 

 - - -  - - 4 -  - - 4 

Kėdainių 

specialioji 

mokykla 

 4 - -  - - - -  - - 4 

Tėvų 

prašymu 

 

 - - 1  - - - -  - - 1 

Iš viso:  48 3 1  32 3 12 24  7 8 139 
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5.3. 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  
16 56 - - 4 - 13 8  7 5 - 

Specialistų 

konsultavimas 
151 174 19 80 50 20 9 20 12 3 6 12 

Švietimo įstaigų 

vadovų konsultavimas  
11 36 12 - 10 - - 4 - - - - 

Tėvų konsultavimas 159 18 - 90 - - 94 10 3 12

7 

7 1 

Iš viso: 337 284 31 170 64 20 116 42 15 13

7 

18 13 

 

 

5.4. 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.) 

10 6 5 44 8 5 

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

mokytojų, bendraamžių, šeimos narių; vienišumas) 

9 4 3 60 9 3 

Mokymosi (pedagoginis apleistumas, motyvacijos 

stoka ir kt.) 

11 14 18 37 24 18 

Krizės (savižudybės krizė ir save žalojantis elgesys, 

netektys, skyrybos, socialinis ir/ar psichologinis 

apleistumas, fizinė ar psichologinė atskirtis nuo tėvų) 

6 2 2 34 2 - 

Smurtas (fizinis, psichologinis, seksualinis) 1 3 - 10 7 - 

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.) 

4 6 - 16 18 - 

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

7 1 - 14 3 - 

Iš viso: 48 36 26 215 81 26 
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5.5. Metodinė veikla: 
 

 

Priemonės 

Priemonių skaičius 

Tarnybos 

patalpose 

Kitose 

įstaigose 

Dalyvavimas rajono psichologų metodinės grupės veikloje 4 6 

Dalyvavimas rajono specialiųjų pedagogų metodinės grupės veikloje 6 - 

Dalyvavimas rajono logopedų metodinės grupės veikloje 4 - 

Dalyvavimas rajono socialinių pedagogų metodinės grupės veikloje 4 4 

Dalyvavimas mokyklų vaiko gerovės komisijos posėdžiuose - - 

 

 

5.6. 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 1 1 - - - 1 - 

Paskaitos:  

tėvams - - - 1 - - 3 7 

vaikams - - - - - - 1 - 

mokytojams - - - - - - 4 5 

Pranešimai  

tėvams - - - - - - 1 - 

mokytojams 1 - - - - - 2 1 

Iš viso: 2 1 - 1 - - 12 13 

 

 

5.7. Pagalba mokykloms krizių valdyme:  
 

Krizės pobūdis 

 

Kokia pagalba  suteikta 

 Bandymas žudytis Pelėdnagių m/d 

“Dobiliukas“ 

 

 Krizinė situacija m/d „Kaštonas“ 

atsiradusi įvykus konfliktui tarp tėvo ir 

auklėtojos bei patekusi į žiniasklaidą. 

 Individualūs pokalbiai su vaiku, mama 

bei klasės mokytoja. 

 

 Psichologinis pokalbis su mokyklos 

kolektyvu. 

 



 19 

5.8. Veikla, įgyvendinant Vaiko vidutinės ir minimalios priežiūros įstatymo nuostatas: 
 

Veiklos pobūdis 

 

Veikla 

Dalyvavimas savivaldybės prevencinio darbo 

koordinavimo grupės veikloje. 

  

Psichologė dalyvavo savivaldybės 

administracijos prevencinio darbo 

koordinavimo grupės veikloje. 

Vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymas

  

Teiktos psichologinės konsultacijos. 

 

 

5.9. Kita specialistų veikla: 
 

Veikla 

 

Organizuotas Kėdainių rajono 1 - 5 klasių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, 

skaitovų konkursas „Metų ratas“. 

Specialioji pedagogė dalyvauja Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vykdomame 

projekte ,,Specialiųjų mokymo priemonių rengimas“  II etape. 

Specialioji pedagogė dalyvauja  Olweus patyčių ir smurto prevencijos programoje. 

 

Specialioji pedagogė dalyvavo tarptautiniame  mokomajame vizite Stokholme, Švedijos 

Karalystėje. 

Specialioji pedagogė dalyvavo tarptautiniame vizite „Mokinių smurto prevencija. Sankt 

Peterburgo patirtis“. 

Specialioji pedagogė ir psichologė dalyvavo pedagoginių psichologinių tarnybų komandų 

metodinėje dienoje specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre. 

Logopedė dalyvavo projekte ,,Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra‘‘ II etape.   

 

Psichologė dalyvavo projekte „Gabių vaikų atpažinimas: psichologinių instrumentų 

standartizavimas ir taikymas“.  Mokymus vykdė Vilniaus universitetas. 

Psichologė dalyvauja metodikos WWPSI (intelekto skalė 2 – 6 m vaikams) standartizavime. 

Mokymus vykdo Vilniaus universitetas 

Socialinė pedagogė konsultavo psichologinės pagalbos linijos telefonu (36 konsultacijos). 

Socialinė pedagogė organizuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvų/globėjų 

mokymus „Socialinių ir tėvystės įgūdžių ugdymas“. 

Socialinė pedagogė organizuoja rajono ugdymo įstaigų mokinių tėvams ir pedagogams paskaitų 

ciklą „Pozityvi tėvystė“. 

Socialinė pedagogė vedė diskusiją Surviliškio seniūnijos rizikos grupės šeimoms „Šeimos 

vertybės ir jų įtaka tėvų – vaikų santykiams“. 

Parengta informacinė medžiaga specialiųjų poreikių mokiniams bei jų tėvams/globėjams 

„Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų profesinis mokymas 2013 m. Kėdainių, Kauno, 

Ukmergės, Radviliškio, Panevėžio rajonuose“. 
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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.  2-oji Lietuvos mokinių muzikos olimpiada 1 respublikos 

etapas 

2.  19 – oji Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada 7 zonos etapas 

 

3.  62 – oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada  

( 9 - 12 kl.) 

41 rajono etapas 

 

4.  46– oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada 

 

30 rajono etapas 

5.  51 – oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada 

 

24 rajono etapas 

 

6.  61-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada 

 

34 rajono etapas 

7.  Lietuvos mokinių technologijų olimpiada 

 

21 rajono etapas 

 

8.  Lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiada 

 

25 rajono etapas 

 

9.  Lietuvos mokinių dailės olimpiada 17 rajono etapas 

 

10.  Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada 11 klasių 

mokiniams 

9 rajono etapas 

 

11.  Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos 

olimpiada 

8 rajono etapas 

 

12.  Lietuvos mokinių istorijos olimpiada 

 

18 rajono etapas 

13.  25- oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada 

 

14 rajono etapas 

14.  45 - asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas 11 

 

rajono etapas 

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

12 kl.) 

28 rajono etapas 

 

16.  42 – asis tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkursas 

 

14 rajono etapas 

17.  24 –oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada 

 

9 rajono etapas 

18.  1 - 4 klasių mokinių konkursas „Šviesoforas“ 

 

4 zonos etapas 

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

 

16 rajono 

konkursas 

20.  Užsienio kalbų konkursas „Europietiškos dainos fiesta 2013“ 

 

74 rajono 

konkursas 

21.  4- ų klasių mokinių matematikos olimpiada 

 

30 rajono 

konkursas 

22.  7-8 klasių mokinių fizikos olimpiada  23 

 

rajono 

konkursas 
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23.  5 - 8 klasių mokinių matematikos olimpiada 

 

82 rajono 

konkursas 

24.  5 – 12 klasių mokinių informacinių technologijų olimpiada 

 

29 rajono 

konkursas 

25.  8 - ųjų klasių mokinių chemijos olimpiada  

 

24 rajono 

konkursas 

26. 

 

8 - ųjų klasių mokinių biologijos olimpiada  

 

12 rajono 

konkursas 

27. 

 

1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas  

 

32 rajono 

konkursas 

Iš viso: 637 

 

 

 

 

6.2. Rajono mokinių tarybos veikla: 
 

Eil. 

Nr.  

Mokymai, diskusijos 

1.  „Lietuvos mokinių parlamento veiklos pristatymas - diskusija rajono mokinių tarybos 

nariams“.  

Lektorius - Povilas Budrys, 7-ojo Lietuvos mokinių parlamento narys.   

2.  „Lietuvos pasakojimas pasaulyje: kas tai galėtų būti? paskaita- diskusija moksleivių 

akademijos Civitas nariams. 

Lektorius – Vytautas Toleikis, Jungtinių pasaulio koledžų nacionalinio komiteto 

direktorius.   

3.  Mokymai Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos mokinių tarybos nariams: 

„Savivaldų formavimas“. 

Mokymus vedė: Kėdainių rajono mokinių tarybos komanda: Gabrielė Pabrinkytė, 

Kėdainių šviesioji gimnazija, Kęstutis Gaidukevičius, Emilis Ruzveltas, Kėdainių 

„Atžalyno“ gimnazija. 

4.  Mokymai „Ryto“ pagrindinės mokyklos mokinių tarybos nariams: 

„Savivaldų formavimas“. 

Mokymus vedė: Kėdainių  rajono mokinių tarybos komanda: Gabrielė Pabrinkytė, 

Kėdainių šviesioji gimnazija, Kęstutis Gaidukevičius, Emilis Ruzveltas, Kėdainių 

„Atžalyno“ gimnazija. 

5.  Apskritas stalas rajono mokinių savivaldų komandoms : „Aš, mokykla ir krūviai”. 

Organizatorius - Kėdainių  rajono mokinių taryba. 

6.  Programa ,,IŠPILK“, ,,Už moksleivį be alkoholio“ 

Organizatorius - Lietuvos moksleivių sąjunga.  

7.  Metinis moksleivių akademijos Civitas suvažiavimas. 
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7. VEIKLOS REZULTATAI:  

UGDYMAS KARJERAI 

 

7.1. Darbas su mokiniais: 
 

Eil. 

Nr.  

Renginio pavadinimas 

1.  Mokymai Kėdainių  r. Šėtos gimnazijos II kl. mokiniams: „Ugdymas karjerai – aš 

planuoju savo ateitį“ (3 paskaitų ciklas). 

Lektoriai:  Henrikas Vaicekauskas, direktorius, ugdymo karjerai konsultantas; Neringa 

Vaicekauskienė, metodininkė, ugdymo karjerai konsultantė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnyba. 

2.  Mokymai Kėdainių  šviesiosios gimnazijos II kl. mokiniams: „Ugdymas karjerai – aš 

planuoju savo ateitį“ (3 paskaitų ciklas). 

Lektoriai:  Henrikas Vaicekauskas, direktorius, ugdymo karjerai konsultantas; Neringa 

Vaicekauskienė, metodininkė, ugdymo karjerai konsultantė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnyba. 

3.  Mokymai Kėdainių  r. Akademijos gimnazijos I-IV kl. mokiniams: „Ugdymas karjerai – 

aš planuoju savo ateitį“ (3 paskaitų ciklas). 

Lektoriai:  Henrikas Vaicekauskas, direktorius, ugdymo karjerai konsultantas; Neringa 

Vaicekauskienė, metodininkė, ugdymo karjerai konsultantė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnyba. 

4.  Mokymai Kėdainių  r. Josvainių  gimnazijos III kl. mokiniams: „Ugdymas karjerai – aš 

planuoju savo ateitį“ (3 paskaitų ciklas). 

Lektoriai:  Henrikas Vaicekauskas, direktorius, ugdymo karjerai konsultantas; Neringa 

Vaicekauskienė, metodininkė, ugdymo karjerai konsultantė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnyba. 

5.  Mokymai Kėdainių profesinio rengimo centro mokiniams: „Ugdymas karjerai – aš  

planuoju savo ateitį“ (2 paskaitų ciklas). 

6.  Mokymai Kėdainių  Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos mokiniams: „Ugdymas 

karjerai – aš planuoju savo ateitį“ (2 paskaitų ciklas). 

Lektoriai:  Henrikas Vaicekauskas, direktorius, ugdymo karjerai konsultantas; Neringa 

Vaicekauskienė, metodininkė, ugdymo karjerai konsultantė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnyba. 

7.  Paskaita Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokiniams: „Jauno žmogaus pasirinkimai: 

vertybės, pilietinė laikysena, būsima profesija ...“. 

Lektoriai:  Henrikas Vaicekauskas, direktorius, ugdymo karjerai konsultantas; Neringa 

Vaicekauskienė, metodininkė, ugdymo karjerai konsultantė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnyba. 

8.  Individualios konsultacijos mokiniams ugdymo karjerai klausimais. 

Konsultantai:  Henrikas Vaicekauskas, direktorius, ugdymo karjerai konsultantas; 

Neringa Vaicekauskienė, metodininkė, ugdymo karjerai konsultantė, Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba. 
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7.2. Darbas su pedagogais: 
 

Eil. 

Nr.  

Veikla 

1.  Mokyklose dirbančių mokinių karjeros koordinatorių konsultavimas rengiant ilgalaikius 

(pusmečio) planus.  
Konsultantai:  Henrikas Vaicekauskas, direktorius, ugdymo karjerai konsultantas; Neringa 

Vaicekauskienė, metodininkė, ugdymo karjerai konsultantė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

2.  Periodiniai pasitarimai su karjeros koordinatoriais (vieną kartą per mėnesį).  
Organizatoriai:  Henrikas Vaicekauskas, direktorius, ugdymo karjerai konsultantas; Neringa 

Vaicekauskienė, metodininkė, ugdymo karjerai konsultantė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

3.  Seminaras karjeros koordinatoriams: „Darbas su mokinių asmeninės karjeros planais“. 
Lektoriai:  Henrikas Vaicekauskas, direktorius, ugdymo karjerai konsultantas; Neringa 

Vaicekauskienė, metodininkė, ugdymo karjerai konsultantė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

4.  Seminaras karjeros koordinatoriams: seminaras: „Individualus ir grupės konsultavimas“. 

5.  Seminaras karjeros koordinatoriams: „Google disko naudojimas“. 

6.  Paskaita ekonomikos mokytojams: „Ugdymo karjerai integravimas ekonomikos 

pamokose“.  

7.  Paskaita dorinio ugdymo mokytojams: „Ugdymo karjerai integravimas etikos 

pamokose“  

8.  Paskaita Kėdainių r. Josvainių gimnazijos klasių auklėtojams: „Darbas su asmeninės 

karjeros planais“. 
Lektoriai:  Henrikas Vaicekauskas, direktorius, ugdymo karjerai konsultantas; Neringa 

Vaicekauskienė, metodininkė, ugdymo karjerai konsultantė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

9.  Paskaitos Kėdainių šviesiosios gimnazijos, Kėdainių r. Akademijos gimnazijos, 

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos pedagogams apie mokinių ugdymo karjerai svarbą ir vietą 

mokykloje.  
Lektoriai:  Henrikas Vaicekauskas, direktorius, ugdymo karjerai konsultantas; Neringa 

Vaicekauskienė, metodininkė, ugdymo karjerai konsultantė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

 

 

7.3. Darbas su tėvais: 
 

Eil. 

Nr.  

Veikla 

1.  Paskaita Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinės mokyklos tėvams: „Ko reikia, kad 

mūsų vaikų gabumai išsiskleistų?“.  

Lektorius – Henrikas Vaicekauskas, Kėdainių švietimo pagalbos direktorius. 

2.  Paskaita Josvainių gimnazijos mokinių tėvams: 

„Kaip galime padėti savo vaikams planuoti ateitį?“. 

Lektoriai:  Henrikas Vaicekauskas, direktorius, ugdymo karjerai konsultantas; Neringa 

Vaicekauskienė, metodininkė, ugdymo karjerai konsultantė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnyba. 

3.  Paskaita Šviesiosios gimnazijos mokinių tėvams: „Kaip galime padėti savo vaikams 

planuoti ateitį?“. 

Lektoriai: Henrikas Vaicekauskas, direktorius, ugdymo karjerai konsultantas; Neringa 

Vaicekauskienė, metodininkė, ugdymo karjerai konsultantė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnyba. 
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8. VEIKLOS REZULTATAI: MOKYKLŲ APRŪPINIMAS MOKYKLINE 

DOKUMENTACIJA IR NEMOKAMA LITERATŪRA 

Tarnyba 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 (5345,66 lt.) apmoka ir parveža bei paskirsto rajono 

mokykloms. Tarnyba iš Švietimo aprūpinimo centro parveža ir paskirsto rajono mokykloms 

nemokamą literatūrą: 2013 metais iš Švietimo aprūpinimo centro gauta  58  pavadinimų leidinių  

už  7161,34 Lt.  

9. VEIKLOS REZULTATAI: KITA VEIKLA 

9.1.  Projektinė veikla: 

Eil  

Nr 

Projekto pavadinimas Projekto lygmuo  Projekto 

vykdytojas ir 

partnerinių 

organizacijų 

skaičius 

Vaidmuo projekte  

1. „Pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo ir perkvalifikavimo 

sistemos plėtra“. 
Pastaba. Tęstinis projektas. 

ES struktūrinių 

fondų. 

UPC 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“. 
Pastaba. Tęstinis projektas. 

ES struktūrinių 

fondų. 

SPPC Realizuojame projektą 

kaip partneris. 

Skleidžiame 

informaciją apie 

projektą. 

3. „Specialiųjų mokymo priemonių 

rengimas“. 
Pastaba. Tęstinis projektas. 

ES struktūrinių 

fondų. 

SPPC Realizuojame projektą 

kaip partneris. 

Skleidžiame 

informaciją apie 

projektą. 

4. „Ugdymo karjerai ir stebėsenos 

modelių sukūrimas ir plėtra 

bendrajame ugdyme ir 

profesiniame mokyme“. 
Pastaba. Tęstinis projektas. 

ES struktūrinių 

fondų. 

LMNŠC Realizuojame projektą 

kaip partneris. 

Skleidžiame 

informaciją apie 

projektą. 

5. „Patyčių prevencijos programos 

OLWEUS diegimas 

mokyklose“.  
Pastaba. Tęstinis projektas. 

Šalies. SPPC Realizuojame projektą 

kaip partneris. 

Skleidžiame 

informaciją apie 

projektą. 

6. „Kuriame Respubliką“. 
Pastaba. Tęstinis projektas. 

Šalies. Pilietinės 

visuomenės 

institutas 

Realizuojame projektą 

kaip partneris. 

Skleidžiame 

informaciją apie 

projektą. 

7. „Lyderių laikas 2“. 
Pastaba. Tęstinis projektas. 

Šalies.  Švietimo 

aprūpinimo 

centras 

Realizuojame projektą 

kaip partneris. 

Skleidžiame 

informaciją apie 

projektą. 
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8. „Tarptautiniai jaunimo 

apdovanojimai“.  
Pastaba. Tęstinis projektas. 

Tarptautinis  Kėdainių 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba. 

Realizuojame ir 

koordinuojame 

projektą kaip 

partneris. 

Skleidžiame 

informaciją apie 

projektą. 

9. „Kėdainių moksleivių 

akademijos Civitas“.  
Pastaba. Tęstinis projektas. 

Šalies.  Pilietinės 

visuomenės 

institutas 

Realizuojame projektą 

kaip partneris. 

Skleidžiame 

informaciją apie 

projektą. 

10.  „Suaugusiųjų pilietinio 

švietimo(si) programa 

CIVITAS“. 
Pastaba. Tęstinis projektas. 

Šalies.  Pilietinės 

visuomenės 

institutas.  

Realizuojame projektą 

kaip partneris. 

Skleidžiame 

informaciją apie 

projektą. 

11.  „Pozityvi tėvystė“. 
Pastaba. Tęstinis projektas. 

Šalies. Kėdainių 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Realizuojame projektą 

kaip partneris. 

Skleidžiame 

informaciją apie 

projektą. 

 

2013 m. vasario 27 d. parengtas ir LR Sveikatos apsaugos ministerijos teiktas projektas „Metas 

pokyčiams!“. Projekto tikslinė grupė – rajono mokinių tarybos nariai ir socialinės rizikos šeimų 

vaikai. Projekto tikslas – siekti, kad bendraamžiai lyderiai darytų įtaką socialiai pažeistiems 

paaugliams formuojant jų tvirtą nuostatą gyventi sveikai, rūpintis sveikata bei gerove, padėti 

tapti psichologiškai atspariems, kad ateityje išvengtų daugelio problemų. Projektas nebuvo 

finansuojamas. 

Vykdomų projektų tikslai bei veiklos įvairios.  

Vykdytų projektų tikslai: 

 tobulinti mokyklos kaip organizacijos veiklą – 10; 

 tobulinti mokytojo kompetencijas – 6; 

 išmokyti mokytojus dirbti komandoje – 4; 

 pripratinti prie projektinio darbo režimo – 3; 

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

veikla - 7 

 išmokyti žmones kurti partnerystės tinklus ir juose veikti – 4; 

 išmokyti žmones priimti kultūrinę įvairovę – 11. 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos vaidmenys projektinėje veikloje:  

 realizuojame projektus kaip partneris – 11; 

 skleidžiame informaciją apie projektus – 11; 

 padedame rasti partnerius - 3; 

 organizuojame projektų rengimą – 5; 

 konsultuojame rengiant ir realizuojant projektus – 8; 

 koordinuojame projektus – 1; 

 vertiname projektus ir jų vykdymą – 11. 

 

9.2. Partnerystė ir bendradarbiavimas:  

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

jų:  
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 lokaliniuose – 2 (neformalūs); 

 regioniniuose – 2 (1 formalus ir 1 neformalus); 

 šalies – 1 (oficialus); 

 tarptautiniuose – 1 (oficialus).  

Tarnyba dalyvauja Lietuvos švietimo centrų asociacijos veikloje (direktorius yra valdybos 

narys), Lietuvos pedagoginių psichologinių tarnybų asociacijos veikloje. Palaikomi glaudūs 

ryšiai su visomis Kėdainių rajono švietimo ir kultūros įstaigomis, verslo organizacijomis, 

Ugdymo plėtotės centru, Švietimo plėtotės centru, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos 

centru, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru. 

Dalyvaujant edukaciniuose projektuose patobulintos Tarnybos darbuotojų kompetencijos, 

užmegzti partnerystės ryšiai su kitomis institucijomis. Vykdomi projektai įvairiapusiškai 

prisideda prie Tarnybos veiklos tobulinimo. Tarnyba per projektinę veiklą siekia skleisti 

inovacijas švietimo srityje, tobulinti pedagogų profesines kompetencijas, suteikti kitų socialinių 

grupių nariams (tėvams, vaikams, kultūros darbuotojams) galimybę dalyvauti edukaciniuose 

renginiuose, mokytis, bendrauti ir bendradarbiauti. Informacija apie projektus skelbiama 

Tarnybos  interneto svetainėje, žiniasklaidoje, švietimo įstaigų vadovų, metodinių būrelių 

pasitarimų metu. 

Pastaruoju metu Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos dalyvavimas projektuose ir partnerytės 

tinkluose aktyvėja.  

9.3. Tarnybos SSGG analizė: 

Stipriosios pusės: organizacinė ir vadybinė institucijos kultūra; visi darbuotojai įgiję aukštąjį 

išsilavinimą; tinkamai aprūpintos darbo aplinkos; pasitikėjimu, geranoriškumu ir pagarba 

grindžiami tarpusavio santykiai, pripažinimas, grįžtamasis ryšys, galimybė įtakoti priimamus 

sprendimus, aiškūs tikslai, apmokėjimo sistema; partneryste grindžiami ryšiai su švietimo 

įstaigomis.  

Tobulintinos pusės: kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių grįžtamasis ryšis. 

Galimybės: bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis ir studijų institucijomis.  

Grėsmės: mažėjantis pedagogų ir vaikų skaičius.  

Veiklos tobulinimo galimybės: išnaudoti partnerystę su mokslo ir studijų institucijomis, rengiant 

kvalifikacijos tobulinimo renginių vertinimo metodikas; materialinis ir nematerialinis 

darbuotojų skatinimas. 

___________________________ 

 

 


