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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. 

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. SVARBESNI 2013 METŲ VEIKLOS REZULTATAI 

 

2.1. Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo ir keitimosi gerąja patirtimi renginiai.  
 

Kvalifikacijos tobulinimo renginiai: Skaičius Valandų skaičius 

(akadem. val.) 
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 1082,4 3215 

 

Keitimosi gerąja patirtimi renginiai ir kt.: 

  

Gerosios patirties renginiai (atviros pamokos ir kt.) 10 

Rajono metodinių būrelių pasitarimai 73 

Parodos 8 

Diskusijos 4 

Iš viso: 95  
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2.2. Atlikti pedagoginiai psichologiniai įvertinimai ir teikta kita pagalba. 
 

 Klientų skaičius 

Atlikta mokyklinio amžiaus vaikų  kompleksinių pedagoginių psichologinių vaikų įvertinimų. 106 

Atlikta vaikų mokyklinio brandumo įvertinimų.  17 

Atlikta ikimokyklinio amžiaus vaikų  kompleksinių pedagoginių psichologinių vaikų įvertinimų. 33 

Teikta pedagoginių konsultacijų (tiesiogiai, telefonu, el. paštu). 1247 

Teikta psichologinė pagalba (psichologinis konsultavimas vaikams, tėvams, mokytojams). 322 

Organizuotas pedagoginis psichologinis švietimas (seminarai, paskaitos, pranešimai) 29 

Teikta pagalba mokykloms krizių valdyme. 2 

 

 

2.3. Organizuotos mokinių dalykinės olimpiados ir konkursai. 
 

Eil

Nr 

Renginio pavadinimas Dalyvių skaičius Pastabos 

1.  2-oji Lietuvos mokinių muzikos olimpiada 1 šalies 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 



Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba  

 5 

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 

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  

 

2.4. Organizuotas 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.  

  

2.5. Finansų išteklių valdymas. 

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 

Išorės audi-

tui 

Iš jų     darbo 

užmokestis 

Soc. drau-

dimo 

įmokos 

Prekėms ir 

paslaugoms 

Plana

s 

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) 

 

2.6. 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 
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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 (2014 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 

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 
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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. Patalpų estetinė būklė gera. Pastatas saugomas.   

 

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 dalyvauja Lietuvos švietimo centrų asociacijos veikloje (direktorius yra valdybos narys), Lietuvos pedagoginių psichologinių 

tarnybų vadovų asociacijos veikloje. Palaikomi glaudūs ryšiai su visomis Kėdainių rajono švietimo įstaigomis, Švietimo plėtotės 

centru, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru, Ugdymo plėtotės centru, Lietuvos moksleivių neformaliojo švietimo centru 

ir kt.  

 

Personalo profesinis tobulėjimas: 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. 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.  

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
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Finansinių išteklių valdymas: Tarnybos finansavimo šaltinis – Kėdainių rajono savivaldybės biudžetas. Lėšos kaupiamos iš teikiamų 

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

2014 m. Tarnybos 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 

VšĮ 
„Mažylių 

akademija“ 

Iš jų     
darbo 

užmokestis 

Soc. drau-
dimo 

įmokos 

Prekėms 
ir pasalu-

goms 

Planas Planas su  likučiu 
praeitų metų 

267,9 231,1 177,3 54,8 25,5 11,3 295,4 208,7 60,7 26,0 3,0 58,4 

 

3.3. 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, aiškūs tikslai; 

 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. 

 

 

4. KĖDAINIŲ ŠVIETIMO  PAGALBOS TARNYBOS VIZIJA IR MISIJA 
 

Tarnybos vizija - moderni ir kokybiškas edukacines paslaugas teikianti pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai įstaiga. 

Tarnybos misija – ugdymo įstaigų bendruomenėms teikti kokybiškas edukacines paslaugas, specialiąją pedagoginę, psichologinę, 

informacinę, ekspertinę, konsultacinę ir kitą pagalbą, skatinti ir remti įstaigų tobulinimo(si) procesus. 
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5. VEIKLOS PLANAS 

 

5.1. 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 

 

 

 

01 

03 

04 

05 

10 

 

11 

 

12 

 

 

 

04 

06 

 

 

12 

 

06 

 

09 

 

11 

 

 

 

 

Rūta 

Tiškuvienė 

Aušra 

Nestero-

vienė 

Neringa 

Vaicekaus-

kienė 

2. Kvalifikacijos tobulinimo programų vykdymas. 

2.1. Programos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams: 

 „Vaikų grupės valdymas“. 

 „Savęs pažinimas“. 

 „Vidaus audito metodikos pritaikymas“. 

 ,,Efektyvus vaikų plaukimo įgūdžių formavimas“.  

 ,, Mankštos organizavimas ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus 

vaikams“.  

 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo veiklos ypatumai. 

Metų ratas“.  

 „Muzikinės pasakos, lavinančios vaikų smulkiąją ir stambiąją motoriką bei 

vaizduotę“.  

2.2. Programos pradinio ugdymo pedagogams:  

 „Skaito, rašo, kuria pradinukai“.  

 ,,Kvadrato žaidimas. Žaidimo taisyklės. Kvadrato žaidimo taktika ir technika 

“Naujų technikų taikymas dailės ir technologijų pamokose: simegrafija ir 

mezgimas pirštais“.  

 „Pradinių klasių mokinių kūno kultūros dalykinių ir bendrųjų kompetencijų 

ugdymas“. 

 „Kuriantis vaikas dailės ir technologijų pamokose rudenėliui ir šv. Kalėdoms 

artėjant“. 

 „Kuriantis vaikas dailės ir technologijų pamokose rudenėliui ir šv. Kalėdoms 

artėjant“.  

 „XXI  amžiaus mokinio ugdymo(si) poreikiai. Pradinio ugdymo turinio 

modeliavimas ir ugdymo proceso organizavimas pokyčių kontekste. 

Mąstymo žemėlapiai“. 

2.3. Programos dorinio ugdymo mokytojams:  
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  „Vertybių ugdymas ir mokyklos kultūros kaita“; 

 „Tekstų analizė dorinio ugdymo pamokose‘; 

2.4. Seminarai lietuvių kalbos mokytojams: 

 „2014  metų egzamino pokyčiai. Vertinimo normos“;  

 „Lietuvių kalbos mokymo pagrindinėje mokykloje ir gimnazijoje aktualijos“. 

 „Mokinių kūrybingumo ugdymas lietuvių kalbos pamokose“; 

 „Samprotavimo ir literatūriniai rašiniai“; 

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

 „Vokiški posakiai“. 

 „Skaitymas ir rašymas anglų kalbos pamokoje pradinėje mokykloje“. 

 Kūrybiškumą skatinantys metodai vokiečių kalbos pamokose“.  

 „Užsienio kalbos (anglų) brandos egzamino kalbėjimo dalies perspektyvos 

2016 m.“. 

 “Aktyvaus mokymo (si) patirtys mokykloje”. 

2.6. Programos istorijos mokytojams: 

 „Naujausios muziejų ekspozicijos ir jų pritaikymas ugdymo procese: 

Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas, Medininkų pilis, 

Nemėžio totorių mečetė“. 

 „Partizaninis karas Lietuvoje (skirta Pušynės partizanų kautynių ir žūties 70- 

mečiui). 

2.7. Programos geografijos mokytojams: 

 „Ugdymo turinio naujovės ir tiriamųjų įgūdžių formavimas“; 

 „Veiksmingas šiuolaikinių vaikų mokymas (mokymasis)“. 

2.8. Seminarai matematikos mokytojams:  

 ,,Matematika V-VI klasėse pagal naująsias programas ir naujuosius (2013-

2014 m.) vadovėlius „Matematika tau plius“. 

 „Užduočių, skatinančių mokinių aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymąsi, 

rengimas“.  

2.9. Programos informatikos mokytojams:  

 „Kompiuterinės leidybos pradmenų modulio dėstymas 9-10 klasėse“. 

2.10. Programos biologijos mokytojams“ 

 „Seminaras biologijos mokytojams: „Aktyvūs mokymo(si) metodai 

gamtamoksliniame ugdyme“.  

 „Biotechnologijos laboratorijos panaudojimas ugdymo procese“.  

2.11. Programos chemijos mokytojams:  
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 „Ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas“. 

2.12. Programos fizikos mokytojams:  

 „IKT taikymas fizikos pamokose. Aktyvūs mokymo metodai.“. 

2.13. Programos technologijų ir žmogaus saugą dėstantiems mokytojams:  

 „Tarpdalykinė integracija ir bendrųjų kompetencijų ugdymas 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“. 

2.15. Programos muzikos mokytojams:  

  „Muzikinio teorinio ugdymo naujovės. Patirties sklaida“. 

 „Tautinio muzikavimo ugdymo naujovės. Patirties  sklaida“. 

2.16. Programos kūno kultūros mokytojams: 

 „Kūno kultūros mokytojo vaidmuo stiprinant mokinių sveikatą. Patirties 

sklaida“. 

2.17. Programos choreografijos mokytojams: 

 „Šiuolaikinis šokis: teorija ir praktika“. 

2.18. Programos etninės kultūros mokytojams:  

 "Etninė kultūra XXI amžiuje“. 

2.19. Programos socialiniams pedagogams:  

 „Smurto situacijų valdymas mokykloje: nuo identifikavimo iki sisteminio 

sprendimo“.  

 „Aktyvių metodų taikymas socialinio pedagogo darbe“.  

2.20. Programos specialiesiems pedagogams::  

 ,,Intelekto įvertinimas WWPSI - IV: testo paskirtis, struktūra bei vertinimo 

ypatumai. Standartizavimas ir adaptavimo Lietuvoje ypatybės“. 

2.21.  „Programos mokyklų bibliotekininkams:  

 „Netradiciniai veiklos metodai mokyklos bibliotekoje“. 

2.22. Programos mokyklų psichologams:  

 „Savęs pažinimas, savipagalba. Sudėtingų konsultavimo atvejų aptarimas“. 

2.23. Programos ugdymo karjerai specialistams:  

 „Ugdymas karjerai: kompetencijų ugdymas“; 

 ,,Mokinių profesinis informavimo ir konsultavimo procesas: ugdymo karjerai 
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pratimų taikymas". 

2.24. Programos mokyklų vadovams:  

 „Darbo ir poilsio laiko apskaita“. 

 „Švietimo sistema Trakų rajono savivaldybėje: vadovo, kaip lyderio 

vaidmuo, organizuojant ugdymo procesą“. 

 „Lietuvos ir Estijos švietimo sistemų palyginamoji analizė. Kokybės 

užtikrinimo būdai ir rodikliai“. 

 „Tarptautinio Bakalaureato Diplomo programa Šiaulių Didždvario 

gimnazijoje.  Ugdomosios veiklos organizavimas Šiaulių l/d „Žilvitis“ ir 

edukacinių aplinkų kūrimas Šiaulių l/d „Varpelis“.   

 „Vadovo vaidmuo ir motyvacijos šaltiniai formuojant mokyklos 

mikroklimatą“. 

2.25. 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“. 

2.26. Programos įvairių dalykų mokytojams, mokyklų 

komandoms/bendruomenėms: 

 „Biotechnologijos žengia į mokyklą“. 

 „Psichologiniai muzikinio ugdymo ypatumai“. 

 „Neformaliojo ugdymo kompetencijų gilinimas“. 

 ,,Refleksija pamokose“. 

 „Kokia yra gera mokykla? Geros mokyklos koncepcija“. 

 Efektyvesnis Power Point skaidrių naudojimas“. 

 „Ar pamokos kokybė lemia aukštus mokymo(si) rezultatus?“ 

  „Kooperacija ir bendradarbiavimas praktiškai“. 

 ,,Savižudybių prevencija“. 

 „Mokinių užimtumo būdai vykdant projektinę veiklą“. 

 Interaktyvios mokymo(si) medžiagos virtualioje aplinkoje rengimas“.  

 ,,Paauglių delinkventinis elgesys. Pagalbos būdai.“ 

 „Sveikos gyvensenos darželių pedagogų bendruomenių darbo patirtis“. 

 „Greitoji tapyba“. 

 „Klasės mikroklimato įtaka ugdymo procesui“. 

 

 

05 

04 

 

05 

 

10 

 

 

05 

 

 

 

10 

 

11 

05 

 

 

09 

10 

04 

06 

09 

03 

05 

04 

06 

11 

12 

12 

09 

06 

09 

10 



Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba  

 13 

 „XXI  amžiaus mokinio ugdymo(si) poreikiai. Ugdymo turinio modeliavimas 

ir ugdymo proceso organizavimas pokyčių kontekste. Mąstymo 

žemėlapiai“. 

 „Veiksmų koordinavimas krizės metu“. 

  „Kolektyvo mikroklimato formavimas“. 

 „Pozityvi tėvystė“. 

 „Kaip padėti vaikams tapti sėkmingais?“. 

 „Interaktyvios lentos panaudojimo galimybės”.   

 „Šiandieninės IKT galimybės mokytojui“.  

 „Švietimo profesionalų perdegimo prevencija ir atsparumo stiprinimas”.  

2.27. Klasių auklėtojams: 

 „Rengimas šeimai ir lytiškumo ugdymas mokykloje“. 

 „Elgesio ir emocijų sutrikimų turintis vaikas pamokoje. Kaip elgtis?“. 

 “Informacinių technologijų panaudojimas ugdymo turinio 

individualizavimui, diferencijavimui ir integracijai“. 

 “Kaip skatinti mokinių motyvaciją naudojant įvairius mokymo(si) būdus?“. 

 „Pozityvi tėvystė“. 

 „Humanistinio individualaus požiūrio į vaikus pagrindai ugdymo procese 

(Gyvenimo Mokyklos sistema)“. Seminaras Kėdainių muzikos mokyklos 

mokytojams: „Streso ir įtampos valdymas“. 

 „Vaikų prieraišumas. Psichologo darbo galimybės“.  

  „Mokyklos mikroklimato formavimas“.  

 „Rengimas šeimai ir lytiškumo ugdymas mokykloje“ .  
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meto-

dinių 

būrelių 

planus 

 

 

 

 

 

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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5.2. 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 

1. Kompleksinių pedagoginių psichologinių įvertinimų atlikimas 

ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams:  

 Kėdainių l/d “Pasaka”,  

 Kėdainių l/d “Vyturėlis”,  

 Kėdainių v/d “Varpelis”,   

 Kėdainių v/d “ Žilvitis”,  

 Kėdainių m/d “Vaikystė”,  

 Kėdainių m/d „Aviliukas”,  

 Kėdainių m/d “Puriena”,  

 Kėdainių r. Vilainių m/d “Obelėlė”,  

 Kėdainių r. Pelėdnagių m/d “Dobiliukas”,  

 Kėdainių r. Krakių v/d,  

 Kėdainių vaikų globos namai “Saulutė”,  

 Kėdainių r. Josvainių socialinis centras,  

 Kėdainių r. Šėtos socialinis centras,  

 Kėdainių“Atžalyno” gimnazija,  

 Kėdainių Akademijos gimnazija,  

 Kėdainių r. Šėtos gimnazija,  

 Kėdainių r. Josvainių gimnazija, 

 Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija.  

 Kėdainių “Aušros”sveikatinimo ir sporto pagrindinė mokykla,  

 Kėdainių “Ryto” pagrindinė mokykla,  

 Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinė mokykla,  

 Kėdainių r. Dotnuvos pagrindinė mokykla,  

 Kėdainių r. Labūnavos pagrindinė mokykla,  

 Kėdainių r. Truskavos pagrindinė mokykla,  

 Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė mokykla,  

 Kėdainių r. Miegėnų pagrindinė mokykla. 

 

 

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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(globėjams, 

rūpintojams) ir 

mokykloms, jų 

pedagoginiams 

darbuotojams. 

2. Vaikų mokyklinio brandumo įvertinimai. 

 

 

pagal 

poreikį 

pagal 

poreikį 

 

pagal 

poreikį 

 

pagal 

poreikį 

 

pagal 

atskirą 

planą 

pagal 

poreikį 

pagal 

atskirą 

grafiką 

 

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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5.3. 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: 

 43–asis tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkursas. 

 52–oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada. 

 46-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas. 

 47–oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada. 

 16-oji Lietuvos mokinių filosofijos olimpiada. 

 Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada. 

 62-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada. 

 Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“  rajono 

etapas. 

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

 63–oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada  

 (9 - 12 kl.). 

 24-oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada. 

 Lietuvių  kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų 

mokyklų 9-12 klasių mokiniams. 

 21-oji Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada 

 19–oji Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada. 

 Lietuvos mokinių technologijų olimpiada. 

 20-oji Lietuvos mokinių dailės olimpiada. 

 Dailaus rašto konkursas Kėdainių rajono 1-4 klasių mokiniams. 

 Šiaulių universiteto organizuojamos „Jaunųjų matematikų varžybos“  9 – 12 

klasių mokiniams (dalyvauja rajono komanda) 

 Diktanto konkursas Kėdainių rajono 2-4 klasių mokiniams 

 26-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada. 

 Kėdainių rajono 4-ųjų  klasių mokinių matematikos olimpiada. 

 Kėdainių rajono 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiada. 

 Kėdainių rajono 6-12 klasių mokinių rusų kalbos meninio skaitymo 

konkursas. 

 3-oji Lietuvos mokinių muzikos olimpiada. 

 Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra-2014“. 

 

pagal 

direk-

toriaus 

patvir-

tintą 

grafiką 
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 Diktanto konkursas Kėdainių rajono  8–ųjų klasių mokiniams. 

 Kėdainių rajono 5-12 klasių mokinių informacinių technologijų olimpiada. 

 Kėdainių rajono 7–8 klasių mokinių biologijos olimpiada. 

 Kėdainių rajono mokinių užsienio kalbų šventė „Europietiškos dainos fiesta 

2014“. 

 Kėdainių rajono 7-8 klasių mokinių fizikos olimpiada. 

 Kėdainių rajono 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas. 

 1–4 klasių mokinių konkursas „Šviesoforas“. 

 Anglų kalbos poezijos ir dramos šventė. 

 Kėdainių rajono 6-8 klasių mokinių anglų kalbos konkursas. 

Kėdainių rajono 8 – ųjų  klasių mokinių chemijos olimpiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pagal 

MT 

planą 

 

pagal 

poreikį 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilija 

Petkūnienė 

 

Neiringa 

Vaicekausk

ienė 
 

 

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. 

 

 

 

5.4. 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. 
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5.5. 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.  

 

 

_____________________________ 

 


