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1. BENDRA INFORMACIJA APIE KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS 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. 

Vadovas – Henrikas Vaicekauskas, edukologijos magistras. Vadybinio darbo stažas Tarnyboje – 13 metų (bendras vadybinio darbo 

stažas – 22 metai).   

Tarnyba 2009 m. gruodžio 28 d. ŠMM ministro įsakymu Nr. ISAK-2804 akredituota. Nuo 2008 m. kovo 1 d. Tarnyboje veikia 

akredituotas profesinio informavimo taškas (akreditavimo pažymėjimo Nr. 92). 

 

 

2. SVARBESNI 2012 METŲ VEIKLOS REZULTATAI 

 

2.1. Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo ir keitimosi gerąja patirtimi renginiai.  
 

Kvalifikacijos tobulinimo renginiai: Skaičius Valandų skaičius 

(akadem. val.) 
Dalyvių skaičius 

Seminarai 94 621 2093 

Kursai 4 180 58 

Paskaitos 23 69 448 

Paskaitų ciklai 1 12 9 

Konferencijos 4 24 168 

Iš viso: 134 968 2825 

Keitimosi gerąja patirtimi renginius, 

parodas, metodinių būrelių 

pasitarimai: 

  

Gerosios patirties renginiai (atviros 

pamokos ir kt.) 

12 

Parodos 10 

Rajono metodinių būrelių pasitarimai 56 

Iš viso: 78 
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2.2. Atlikti pedagoginiai psichologiniai įvertinimai ir teikta kita pagalba. 

Pedagoginiai psichologiniai įvertinimai 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 

Konvertuota specialiųjų poreikių mokinių dokumentų 708 

Teikta pedagoginių konsultacijų 1046 

Teikta psichologinė pagalba (psichologinis konsultavimas) 303 konsultacijos  

Organizuotas pedagoginis psichologinis švietimas 10 renginių 

Teikta pagalba mokykloms krizių valdyme: savižudybė N  mokykloje. 4 susitikimai 

 

2.3. Organizuotos mokinių dalykinės olimpiados ir konkursai. 

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 
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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 

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  

 

2.4. Organizuotas mokyklų aprūpinimas mokykline dokumentacija ir nemokama literatūra. 

Tarnyba 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). 

  

2.5. Finansų išteklių valdymas. 

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

Iš vi-

so: 

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. 

draudi

mo 

įmokos 

valstybi

nių ir 

brandos 

egzamin

ų 

vykdym

ui 

išorės 

audit

ui 

Iš jų     

darbo 

užmo-

kestis   

soc. 

Draudi

mo 

įmokos 

Prie-

kėms 

ir 

paslau

goms 

Pla-nas Įvykdy

ta 

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 

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.  
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2.6. Projektinė veikla. 

2012 metais Tarnyba, partnerio teisėmis, dalyvavo projektuose: Ugdymo plėtotės centro vykdomame projekte „Pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“; Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vykdomame projekte 

,,Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(-si) formų plėtra"; Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vykdomame projekte 

„Specialiųjų mokymo priemonių rengimas"; Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vykdomame projekte „Patyčių 

prevencijos programos OLWEUS diegimas mokyklose“; Vilniaus tarptautinės mokyklos vykdomame projekte „Tarptautinio 

bakalaureato kaip visuminio ugdymo modelio perkėlimas ir taikymas Lietuvos švietimo kontekste”; Kauno technologijos universiteto 

vykdomame tarptautiniame projekte „Aš nebijau“; Pilietinės visuomenės instituto vykdomame projekte „Kuriame Respubliką“.  

 

3. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

3.1. Išorės veiksniai. 

Politiniai veiksniai: Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 

Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos 

Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais, Tarnybos nuostatais ir veiklos planais. 

Ekonominiai veiksniai: iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto skiriamos lėšos Tarnybos savarankiškoms funkcijoms atlikti, 

specialiajai pedagoginei psichologinei pagalbai teikti, valstybinių ir brandos egzaminų vykdymui, išorės auditui.  

Socialiniai veiksniai: nemažėja socialinės rizikos, socialiai remtinų šeimų, kuriose vaikams neužtikrinama saugi aplinka. Tarnybos 

specialistai, teikdami kvalifikacijos tobulinimo, spec. pedagoginę psichologinę pagalbą ir kitas paslaugas, siekia spręsti šias problemas 

ieškodami naujų veiklos formų, būdų, metodų.  

Technologiniai veiksniai: Tarnybos specialistai siekia padėti pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams, mokyklų vadovams 

efektyviau naudotis informacinėmis - komunikacinėmis technologijomis. 

Geopolitiniai veiksniai: Tarnyba yra geografiškai patogioje vietoje. Tai sudaro prielaidas kokybiškų paslaugų teikimui.   

Kiti veiksniai: įstaigų, teikiančių kvalifikacijos tobulinimo paslaugas skaičius, didina konkurenciją. Tai skatina skirti didelį dėmesį 

kokybės vadybai, rūpintis personalo kvalifikacija, stiprinti materialinę bazę bei išorės ryšius. 

 

3.2. Vidaus veiksniai. 

Žmogiškieji - materialiniai – finansiniai ištekliai: Tarnybos etatų ir darbuotojų skaičius (2013 m. sausio 1 d.): 

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 
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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 

 

Patalpų tinkamumas: Tarnyba patikėjimo teise disponuoja pastatu (Josvainių g. 40, Kėdainiai). Pastatas 2007 m., įgyvendinant 

valstybinės svarbos projektą „Švietimo centrų infrastruktūros plėtra“, buvo renovuotas ir pritaikytas tikslinei paskirčiai – mokytojų 

mokymosi reikmėms. Įrengtos dvi salės mokymams organizuoti, 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 – 2 vnt., audio ir video komplektas – 

1 vnt., garso stiprinimo aparatūra – 1 vnt., diktofonas – 1 vnt., fotoaparatas  - 2 vnt, 8 vietų mikroautobusas. 

 

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. Kaupiamas 

edukacinis bankas, kuriame talpinama informacija apie pedagogų profesinės veiklos patirtį. Visi tarnybos klientai turi galimybę 

pasinaudoti sukaupta informacija, medžiaga ir leidiniais.  

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.       

 

Išorinių ryšių palaikymas: išoriniai ryšiai plėtojami ir palaikomi siekiant įgyvendinti keliamus tikslus bei uždavinius. 

Bendradarbiavimas su išoriniais partneriais pagrįstas formalizuotais (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, Ugdymo plėtotės 

centru, kitomis įstaigomis bei organizacijomis.  

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
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Personalo profesinis tobulėjimas: visi pedagoginiai darbuotojai (9) turi aukštąjį išsilavinimą ir reikiamas kompetencijas keliamiems 

uždaviniams įgyvendinti bei nustatytoms funkcijoms atlikti. Keturi darbuotojai įgiję edukologijos magistro laipsnį, dviems 

darbuotojams suteiktos metodininkų kvalifikacinės kategorijos. Visi Tarnybos 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.  

 

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

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

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 

užmokesčiui 

Iš jų soc. 

draudimo 

įmokos 

Valstybinių 

ir brandos 

egzaminų 

vykdymui 

išorės 

auditui 

Iš jų     darbo 

užmokestis 

soc. 

draudimo 

įmokos 

Prekėms ir 

paslaugom

s 

Planas planas su  

likučiu praeitų 

metų 

269,6 203,3 155,2 48,1 40,1 26,2 292,1 200,5 62,1 29,5 3,0 45,5  
(11,5+ 34,0) 

 

3.3. SSGG analizė: 

 Stipriosios pusės: organizacinė ir vadybinė institucijos kultūra; tinkamai aprūpintos mokymo aplinkos; kompetentingi 

darbuotojai; pasitikėjimu, geranoriškumu ir pagarba grindžiami partnerystės ryšiai su švietimo įstaigomis; 

 Silpnosios pusės: mažai išplėtoti ryšiai su užsienio partneriais; tobulintinas dalyvių grįžtamojo ryšio apie kvalifikacijos 

tobulinimo renginių kokybę mechanizmas; 

 Galimybės: ES struktūrinių fondų ir kitų finansavimo šaltinių teikiama parama; pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų ir 

mokyklų vadovų aktyvumas; ŠMM įgyvendinamos strategijos kvalifikacijos tobulinimo srityje; tarpinstitucinių ir tarptautinių 

projektų rengimas; 

 Grėsmės: nepakankamas biudžetinis finansavimas, mažėjantis pedagogų skaičius. 

 Veiklos tobulinimo galimybės:  

1) išnaudoti savivaldybės ryšius su užsienio partneriais;  

2) kryptingiau išnaudoti partnerystę su mokslo ir studijų institucijomis, tobulinant poreikių ir grįžtamojo ryšio tyrimus.  
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4. VEIKLOS PLANAS 

 

4.1. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas. 

 

Tikslas 

 

Uždaviniai Priemonės Laikas 

(mėn.) 

Atsa-

kingi 

1.Sudaryti 

sąlygas 

pedago-

gams, 

pagalbos 

mokiniui 

specialista

ms, 

ugdymo 

įstaigų 

vadovams 

plėtoti 

profesines 

kompetenci

jas.    

  

 

 

 

1.1. Tirti ir analizuoti 

pedagogų, pagalbos 

mokiniui specialistų 

ir mokyklų vadovų 

kvalifikacijos 

tobulinimo(si) 

poreikius. 

 

1.2. Rengti pedagogų, 

pagalbos mokiniui 

specialistų  ir 

mokyklų vadovų 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programas ir vykdyti 

kvalifikacijos 

tobulinimo renginius. 

 

1.3. Kaupti pedagogų 

edukacinės patirties 

banką.  

 

1.4. 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. 

 

nuolat 
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2. Kvalifikacijos tobulinimo programų vykdymas. 

2.1. Programos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams: 

 „Kūrybiškumo ugdymas priešmokykliniame amžiuje“;  

 „Vertybinių nuostatų ugdymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame 

ugdyme“;  

 „Emocinio komforto ikimokyklinėje įstaigoje kūrimas“;  

 „Ugdomojo proceso planavimas ir vaikų aktyvumo skatinimas“;  

 „Praktinė edukacija vaiko lavinimui“ (ikimokyklinio ugdymo pedagogams); 

 „Išgirskite, ką sako vaikas ir kalbėkite taip, kad jis jus girdėtų“; 

 „Edukacinės priemonės kalbai bei pažintinei vaikų kompetencijai ugdyti“; 

 „Individualių ugdymo programų ikimokyklinio amžiaus vaikams sudarymo 

ir įgyvendinimo galimybės“; 

 „Ikimokyklinio į vaiką orientuoto ugdymo ypatumai ir naujovės“. 

2.2. Programos pradinio ugdymo pedagogams:  

 „Vertinimo aktualijos pradinėje mokykloje“; 

 „Lietuvių kalbos ugdymo naujovės“; 

 „Pamokos struktūra, kokybė pradinėse klasėse“; 

 „Ypatingai gabių moksleivių atpažinimas ir ugdymas“; 

 „Pradinio ugdymo pedagogų IKT kompetencijų plėtojimas“; 

 „Kūrybinių darbų rašymas ir vertinimas pradinėje mokykloje“; 

 „Lietuvių kalbos ugdymo galimybės“; 

 „Gamtotyros elementai ir netradicinės gamtamokslinio ugdymo formos 

pradinėse klasėse“; 

 „Ugdymo proceso individualizavimas ir diferencijavimas“. 

2.3. Programos dorinio ugdymo mokytojams:  

  „Vertybių ugdymas ir mokyklos kultūros kaita“; 
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 „Tekstų analizė dorinio ugdymo pamokose‘; 

 „Šiuolaikinė dorinio ugdymo pamoka“. 

2.4. Seminarai lietuvių kalbos mokytojams: 

 „Kūrybiškumas taikant atnaujintą lietuvių kalbos ir literatūros programą“; 

 „2013  metų egzamino pokyčiai. Vertinimo normos“; 

 „Mokinių kūrybingumo ugdymas lietuvių kalbos pamokose ir neformaliojo 

ugdymo veikloje“; 

 „Atnaujintos programos aktualizavimas: samprotavimo ir literatūriniai 

rašiniai“; 

 „Lietuvių kalbos ir literatūros vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo 

ypatumai“. 

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

 „Kino menas rusų kalbos pamokoje“; 

 „Integruotos užsienio kalbų pamokos“; 

 „Rusų kalbos dėstymo naujovės“; 

 „Ankstyvasis anglų kalbos mokymas“; 

 „Aktyvūs mokymo(si) metodai šiuolaikinėje pamokoje“. 

2.6. Programos istorijos mokytojams: 

 „Istorijos vadovėlio pasirinkimas – kokybiško mokymosi garantas?“; 

 „Lietuvos Laisvės kovų istorijos dėstymo metodai“; 

 „Žinių patikrinimo būdai ir metodai“. 

2.7. Programos geografijos mokytojams: 

 „Geografijos pamokos planavimas. Mokinių žinių vertinimo ir įsivertinimo 

metodai“; 

 „Ugdymo turinio naujovės“; 

 „Tiriamųjų įgūdžių formavimas“; 

 „Diferencijavimas ir individualizavimas pamokoje“. 

2.8. Seminarai matematikos mokytojams:  

 „Modernios matematikos pamokos planavimas ir gabių mokinių ugdymas“; 

 „Matematikos mokymo naujovės“; 

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

 „Matematikos užduočių rengimas ir vertinimas ruošiant mokinius VBE“; 

 „Ugdymo turinio kaita. Individualizavimas ir diferencijavimas“. 

2.9. Programos informatikos mokytojams:  

 „Mokyklos kompiuterių ir tinklo administravimo sprendimai“;  
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 „Kompiuterinės leidybos pradmenų modulio dėstymas 9-10 klasėse: 

teorinė ir praktinė pagalba“. 

2.10. Programos biologijos mokytojams“ 

 „Pamokos veiklos kokybė ir jos įtaka mokinių pasiekimams įgyvendinant 

atnaujinto ugdymo turinio bendrąsias programas“; 

 „Gamtinės aplinkos kūrimas ir panaudojimas kompetencijoms ugdyti“; 

 „Interaktyvaus ugdymo turinio panaudojimas biologijos pamokose“. 

2.11. Programos chemijos mokytojams:  

 „Ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas“;  

 „Chemijos ugdymo turinio naujovės“; 

 „Tiriamųjų, praktikos ir laboratorinių darbų 9-10 klasėms metodikų, dirbant 

su moderniomis mokymo priemonėmis, parengimas ir pristatymas”. 

2.12. Programos fizikos mokytojams:  

 „Mokomųjų fizikos testų sudarymas“; 

 „IT taikymas fizikos pamokose“; 

 „Aktyvūs mokymo metodai fizikos pamokose“. 

2.13. Programos technologijų ir žmogaus saugą dėstantiems mokytojams:  

 „Projekto metodas technologijų pamokoje“; 

 „Tarpdalykinė integracija ir bendrųjų kompetencijų ugdymas technologijų 

pamokoje“; 

 „IKT taikymas technologijų pamokoje“. 

2.14. Programos dailės mokytojams:  

 „Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas ir vertinimas dailės 

pamokose“; 

 „Kūrybiškumo ugdymas ir dailės technikų taikymo galimybės dailės 

pamokoje“; 

 „Dailės ugdymas, programų, projektų rengimas“. 

2.15. Programos muzikos mokytojams:  

  „Kūrybiškumo ugdymas muzikos pamokoje“;  

 „Instrumentinis muzikavimas pamokoje“;  

 „Mokinių mokymosi motyvacija ir paruošimas scenai“;  

 „Muzikinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje“; 

 „Muzikos klausymosi mokymo strategijos“. 

2.16. Programos kūno kultūros mokytojams: 

 „Sveikos gyvensenos ugdymas kūno kultūros pamokose“; 
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 „Netradiciniai jėgos lavinimo metodai kūno kultūros pamokoje“. 

 „Vertinimo problematika kūno kultūros pamokose: už ką rašyti pažymį?“. 

2.17. Programos choreografijos mokytojams: 

 „Šokame žaisdami“; 

 „Šiuolaikinis šokis: teorija ir praktika“. 

2.18. Programos teatro mokytojams:  

 "Forumo teatro metodo taikymas neformalaus ugdymo užsiėmimuose". 

2.19. Programos etninės kultūros mokytojams:  

 "Etninė kultūra XXI amžiuje“. 

2.20. Programos socialiniams pedagogams:  

 „Pozityvi tėvystė“; 

 „Inovatyvūs metodai patyčių prevencijai“; 

 „Darbas su socialinės rizikos šeimomis“; 

 „Aktyvūs ugdymo metodai ir jų taikymo praktika socialinio pedagogo 

veikloje“. 

2.21. Programos specialiesiems pedagogams::  

 „Interaktyvios lentos panaudojimas specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių 

ugdyme“; 

 „Sutrikusio intelekto vaikų pažinimo ypatumai ir ugdymas“; 

 „Ugdymo metodai, dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių vaikais“; 

 „Socialinių įgūdžių ugdymas dirbant su vaikais, turinčiais specialiųjų 

ugdymosi poreikių“. 

 „Specialiųjų ugdymosi poreikių logopediniai vertinimo aspektai“. 

2.22. Programos mokyklų bibliotekininkams:  

 „Bibliotekos veiklos efektyvumas ir tobulinimas (veiklos tyrimo ir vertinimo 

metodai). 

2.23. Programos mokyklų psichologams:  

 „Savęs pažinimas, savipagalba, relaksacija“; 

 „Streso valdymas. Sudėtingų konsultavimo atvejų aptarimas“. 

2.24. Programos ugdymo karjerai specialistams:  

 „Ugdymas karjerai: kompetencijų ugdymas“; 

 ,,Mokinių profesinis informavimo ir konsultavimo procesas: ugdymo karjerai 

pratimų taikymas". 

2.25. Programos mokyklų vadovams:  

 „Vadovas ir planavimas. Kaip reikia planuoti?“. 
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 „Mokyklos ugdymo plano parengimas“. 

  „Personalo valdymas: darbuotojų lojalumo skatinimas, vidinė komunikacija, 

problemų sprendimo būdai“ ir kt. programos“; 

 „Vadovo efektyvumo rezervai: asmeniniai ir organizaciniai“. 

2.26. Programos besiatestuojantiems pedagogams, pagalbos mokiniui 

specialistams, mokyklų vadovams:  

 „Kompiuterinio raštingumo kursai pagal „Pedagogų kompiuterinio 

raštingumo standarto“ (technologinė ir edukacinė dalys)“; 

  „Spec. pedagogikos ir psichologijos kursai“; 

 „Kalbos kultūros kursai“. 

2.27. Programos įvairių dalykų mokytojams, mokyklų 

komandoms/bendruomenėms: 

 „Socialinio dialogo reikšmė, gerinant mikroklimatą mokykloje: teisiniai ir 

vadybiniai aspektai“. 

 „Aktyvūs inovatyvūs ugdymo metodai ir jų taikymo praktika“. 

 „Mokinių mokymosi motyvacija: mokytojų ir tėvų vaidmuo“. 

 „Šiuolaikinės pamokos vadyba: teoriniai ir praktiniai aspektai“. 

 „Paauglys. Bendravimo aspektai ir mokymosi motyvacijos stiprinimo būdai. 

 „Mokymas mokytis ir vertinimas“. 

2.28. Klasių auklėtojams: 

 „Lietuvos muziejų edukacinės programos mokinių saviraiškai ugdyti“; 

 „Bendradarbiavimo įgūdžių ugdymas klasės vadovo veikloje“;  

 „Ką reikia žinoti suaugusiam, dirbant su paaugliais“; 

 „Klasės valdymas ir pozityvi  tėvystė“. 
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nuolat 

3. 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, ugdymo karjerai specialistų. 

 

4. Pedagogų edukacinės patirties duomenų banko ir metodinės literatūrą 

kaupimas. 
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4.2. Pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas. 

 

Tikslas 

 

Uždaviniai Priemonės Laikas 

(mėn.) 

Atsa-

kingi 

1.Teikti 

visapusišką 

specialiąją 

pedagoginę 

psichologi-

nę pagalbą 

Kėdainių 

rajono ug-

dymo įstai-

gų ugdyti-

niams, jų 

tėvams/glo

bėjams, 

pedago-

gams bei 

mokyklų 

vadovams. 

 

1.1.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.  

 

1.2.Teikti 

psichologinę, 

socialinę pedagoginę 

ir švietimo 

informacinę pagalbą 

vaikams, specialiąją 

pedagoginę pagalbą – 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems 

asmenims iki 21 

metų, tėvams 

(globėjams, 

1. Kompleksinių pedagoginių psichologinių įvertinimų atlikimas 

ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams:  

 l/d “Pasaka”,  

 l/d “Vyturėlis”,  

 v/d “Varpelis”,   

 v/d “ Žilvitis”,  

 m/d “Vaikystė”,  

 m/d „Aviliukas”,  

 m/d „Kaštonas”,  

 m/d “Puriena”,  

 Vilainių m/d “Obelėlė”,  

 Pelėdnagių m/d “Dobiliukas”,  

 Lančiūnavos v/d,  

 Labūnavos v/d “Ąžuoliukas”,  

 Krakių v/d,  

 vaikų globos namai “Saulutė”,  

 Josvainių socialinis centras,  

 Šėtos socialinis centras,  

 Labūnavos pagrindinė mokykla,  

 Juozo Paukštelio pagrindinė mokykla,  

 Dotnuvos pagrindinė mokykla,  

 Gudžiūnų Pauliaus Rabikausko pagrindinė mokykla,  

 Pernaravos pagrindinė mokykla,  

 Mikalojaus Daukšos pagrindinė mokykla,  

 “Ryto” pagrindinė mokykla,  

 Truskavos pagrindinė mokykla,  

 “Aušros” sporto ir sveikatinimo pagrindinė mokykla,  

 Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė mokykla,  

 Akademijos gimnazija,  

 Šėtos gimnazija,  

 

pagal 

direk-

toriaus 

patvir-

tintą 

grafiką 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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rūpintojams) ir 

mokykloms, jų 

pedagoginiams 

darbuotojams. 

 “Atžalyno” gimnazija,  

 Josvainių gimnazija,  

 Miegėnų pagrindinė mokykla,  

 Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija.  

 

 

 

 

 

 

pagal 

poreikį 

 

pagal 

poreikį 

 

pagal 

poreikį 

 

pagal 

poreikį 

 

pagal 

atskirą 

planą 

pagal 

poreikį 

pagal 

atskirą 

grafiką 

 

2. Vaikų mokyklinio brandumo įvertinimai. 

 

3. Kėdainių rajono švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų, vadovų, 

tėvų/globėjų pedagoginis konsultavimas. 

 

4. Kėdainių rajono švietimo įstaigų vaikų, pedagoginių darbuotojų, 

tėvų/globėjų psichologinis konsultavimas. 

 

5. Kėdainių rajono švietimo įstaigų vaikų, pedagoginių darbuotojų, 

tėvų/globėjų pedagoginis psichologinis švietimas.  

 

6. Dalyvavimas rajono specialiųjų pedagogų, logopedų, psichologų, 

socialinių pedagogų metodinių būrelių veikloje, mokyklų Vaiko gerovės 

komisijos posėdžiuose.  

 

7. Pagalba mokykloms krizių valdyme. 

8. Mokymai tėvams „Sėkmingos tėvystės gebėjimų ugdymas“ tėvams. 

 

9. Piešinių paroda ikimokyklinio amžiaus vaikams, turintiems specialiųjų 

poreikių. 

 

10. Skaitovų konkursas ikimokyklinio amžiaus vaikams, turintiems kalbos 

sutrikimų. 

 

11. Dalyvavimas Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Vaiko 

gerovės komisijos veikloje. 
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4.3. Mokinių dalykinių olimpiadų ir konkursų organizavimas, savivaldos stiprinimas, ugdymas karjerai. 

 

Tikslas 

 

Uždaviniai Priemonės Laikas 

(mėn.) 

Atsa-

kingi 

1.Ugdyti 

mokinių 

dalykinius, 

pažintinius, 

informacini

us, 

meninius, 

kūrybinius, 

socialinius, 

asmeninius

, ugdymo 

karjerai  

įgūdžius 

bei 

kompetenci

jas.  

1.1.Organizuoti 

mokinių dalykines 

olimpiadas ir 

konkursus.   

 

1.2.Teikti mokiniams 

ugdymo karjerai 

konsultacijas, vykdyti 

mokymus, 

koordinuoti ugdymo 

karjerai mokyklose 

specialistų veiklą. 

 

1.3.Stiprinti mokinių 

savivaldą rajono 

ugdymo įstaigose.  

 

1. Mokinių dalykinių olimpiadų ir konkursų organizavimas: 

 19 – oji Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada; 

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

 46– oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada; 

 51 – oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada; 

 61-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada; 

 Lietuvos mokinių technologijų olimpiada; 

 Lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiada; 

 Lietuvos mokinių dailės olimpiada; 

 Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada 11 klasių mokiniams; 

 Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada; 

 Lietuvos mokinių istorijos olimpiada; 

 25 - oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada; 

 45 - asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas; 

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

 42 – asis tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkursas; 

 Informatikos olimpiada; 

 1 - 4 klasių mokinių konkursas „Šviesoforas“; 

 6 - 12 klasių mokinių rusų kalbos meninio skaitymo konkursas; 

 4- ų klasių mokinių matematikos olimpiada; 

 8- ų klasių mokinių dorinio ugdymo olimpiada; 

 5 - 8 klasių mokinių matematikos olimpiada; 

 5 – 12 klasių mokinių informacinių technologijų olimpiada; 

 8 - ų klasių mokinių chemijos olimpiada.  

 

pagal 

direk-

toriaus 

patvir-

tintą 

grafiką 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pagal 

MT 

planą 

 

pagal 

poreikį 
 

 

Danutė 

Čeidienė 

 

Vilija 

Petkūnienė 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kėdainių rajono mokinių tarybos veiklos koordinavimas.  

3. Mokyklų ugdymo karjerai specialistų konsultavimas ir veiklos 

koordinavimas. 

4. Pedagogų konsultavimas ugdymo karjerai integravimo į ugdymo 

turinį, veiklinimo ir į(si)vertinimo klausimais. 
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4.4. Ugdymo įstaigų aprūpinimas mokykline dokumentacija, nemokama literatūra, edukacinio banko kaupimas 

 

Tikslas 

 

Uždaviniai Priemonės Laikas 

(mėn.) 

Atsa-

kingi 

1.Aprūpinti 

rajono 

ugdymo 

įstaigas 

mokykline 

dokumenta

cija, 

nemokama 

literatūra. 

1.1.Organizuoti 

ugdymo įstaigų 

aprūpinimą 

mokykline 

dokumentacija ir 

nemokama literatūra. 

 

1.2.Kaupti metodinę 

ir kt. literatūrą. 

 

1. Ugdymo įstaigų aprūpinimas mokykline dokumentacija ir nemokama 

literatūra. 

 

 

 

pagal 

poreikį 

 

 

 

nuolat 

 
 

Vilija 

Petkūnienė 

2. Metodinės literatūros kaupimas ir sudarymas sąlygų pedagogams ja 

naudotis. 

 

 

 

 

4.5. Vidinis kokybės veiklos gerinimas. 

 

Tikslas 

 

Uždaviniai Priemonės Laikas 

(mėn.) 

Atsa-

kingi 

1.Užtikrinti 

vidinį 

Tarnybos 

kokybės 

veiklos 

gerinimą. 

 

1.1.Vertinti su 

kokybe susijusius 

procesus.   

 

1.2.Organizuoti 

darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimą, 

dalyvauti 

projektinėje veikloje. 

1. Tarnybos veiklos vidinio įsivertinimo atlikimas.   

 

 

12 

 

12 

 

 

12 

 

nuolat 

 

 

visi 

darbuotojai 
2. Tarnybos metinės veiklos ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas.  

3. Tarnybos metinės veiklos programos svarstymas ir tvirtinimas. 

4. Tarnybos personalo kvalifikacijos tobulinimas ir dalyvavimas 

projektinėje veikloje.  

 

_____________________________ 

 

 


