
 

 

PATVIRTINTA 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus 2016 m. kovo 18 d.  

įsakymu Nr. V - 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS 

2016 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRITARTA 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

Tarybos 2016 m. kovo 14 d. 

protokoliniu nutarimu Nr. 2 



Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba  

 2 

 

T U R I N Y S 

 

 

1. BENDRA INFORMACIJA ......................................................................................... 

 

3 

 

2. SVARBESNI 2014 METŲ VEIKLOS REZULTATAI 

2.1. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas ...................................................................... 

2.2. Specialioji pedagoginė psichologinė pagalba ......................................................... 

2.3. Olimpiadų/konkursų organizavimas, neformalusis vaikų švietimas ....................... 

2.4. Ugdymo įstaigų aprūpinimas mokykline dokumentacija, nemokama literatūra ..... 

2.5. Kita veikla .............................................................................................................. 

 

3 

3 

4 

4 

4 

 

3. SITUACIJOS ANALIZĖ 

3.1. Išorinės aplinkos analizė ......................................................................................... 

3.2. Vidinės aplinkos analizė ......................................................................................... 

3.3. SSGG analizė .......................................................................................................... 

 

4. TARNYBOS VIZIJA, MISIJA, STRATEGINIAI TIKSLAI 

4.1. Vizija ....................................................................................................................... 

4.2. Misija  ...................................................................................................................... 

4.3. Strateginiai tikslai .................................................................................................... 

 

5. VEIKLOS PLANAS 

5.1. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas ....................................................................... 

5.2. Pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas ........................................................ 

5.3. Mokinių dalykinių olimpiadų ir konkursų organizavimas, savivaldos stiprinimas, 

ugdymas karjerai ............................................................................................................ 

5.4. Mokyklų aprūpinimas mokykline dokumentacija,  nemokama literatūra ............... 

5.5. Vidinis Tarnybos veiklos gerinimas ........................................................................ 

 

 

5 

5 

9 

 

 

9 

9 

10 

 

 

10 

15 

 

17 

18 

19 

  



Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba  

 3 

1. BENDRA INFORMACIJA 

 

Pavadinimas, rekvizitai, veiklos rūšys, vadovas 

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

Kodas – 191721865.  

Adresas – Josvainių g. 40, 57265 Kėdainiai; tel.5 25 44; el.p. sekretore@centras.kedainiai.lm.lt    

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 – 16 metų (bendras vadybinio darbo 

stažas – 25 metai).   

Tarnyba Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1255 akredituota. 

 

 

 

2. SVARBESNI 2014 METŲ TARNYBOS VEIKLOS REZULTATAI 

 

2.1. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas 

Tarnybos specialistai (metodininkai) vykdė pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų, mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulimą(si):  

 įvyko 142 kvalifikacijos tobulinimo renginiai (seminarai, kursai, paskaitos ir kt.).  

Iš jų: 35 vyko Tarnybos patalpose, 101 – klientų darbo vietose, 6 – kt. vietose. Šiuose renginiuose dalyvavo 3206 pedagogai. Bendra 

kvalifikacijos tobulinimo renginių trukmė – 993 akad. val. 

Tarnybos specialistai vykdė pedagogų apklausas, analizuodami kokių temų ir kokios trukmės kvalifikacijos tobulinimo renginių 

pedagogai pageidauja, kokios formos priimtiniausios, kur pedagogai norėtų tobulinti savo kvalifikaciją. Direktoriaus vadovaujami 

darbuotojai tyrė realizuojamų programų efektyvumą, atlikdami formalias ir neformalias apklausas.  

Tarnybos specialistai organizavo pedagogų metodinę veiklą rajone, dalinimąsi profesine patirtimi:  

 įvyko 63 rajono metodinių būrelių pasitarimai;  

 surengta 16 pedagogų ugdytinių darbų parodų; 

 skleista informacija apie rajono ugdymo įstaigose vykstančius atvirus renginius (viso – 34 renginiai);  

 kauptas edukacinės patirties bankas el. forma (viso - 315 aprašų).  
  

2.2. Specialioji pedagoginė psichologinė pagalba 

Tarnybos specialistai (specialusis pedagogas, logopedas, psichologas, socialinis pedagogas, neurologas): 

 atliko 150 vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kompleksinių pedagoginių psichologinių įvertinimų; 

 atliko 20 vaikų mokyklinio brandumo įvertinimų ir 1 gabių vaikų įvertinimą; 

mailto:sekretore@centras.kedainiai.lm.lt
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 patikslino 10 išvadų (pažymoje pagal 8 priedą); 

 paruošė 18 pažymų dėl egzaminų pritaikymo; 

 atliko 1349 pedagoginių psichologinių konsultavimų. Iš jų: 407 - spec. pedagogė, 345 – logopedė, 330 – psichologė, 367 – soc. 

pedagogė; 

 suteikė 407 psichologinės pagalbos konsultacijas 254 klientams. Iš jų su šiomis problemomis: 5 - elgesio ar/ir emocijų, 127 – 

bendravimo, 152 – mokymosi, 34 – krizės, 19 - patyčios ir smurtas, 10 - klinikinės, 60 - asmenybės savęs pažinimo ir augimo; 

 teikė specialiąją pedagoginę pagalbą (viso - 14 pratybų); 

 vedė grupes socialinių įgūdžių užsiėmimai socialinės rizikos tėvams, kuriuose dalyvavo 42 dalyviai (bendra trukmė - 14 val.); 

 dalyvavo rajono pedagogų metodinėje veikloje (viso - 29 renginiai); 

 vykdė pedagoginį psichologinį švietimą (9 - seminarai, 38 - paskaitos, 11 - mokymų mokytojams, tėvams, vaikams);  

 dalyvavo prevencinėje veikloje (viso - 15 renginių);  

 atliko tyrimą, siekiant išsiaiškinti tėvų požiūrį į vaiko sveikatos tausojimą, pozityvų vaikų ugdymą šeimose. 

  

2.3. Olimpiadų/konkursų organizavimas, neformalusis vaikų švietimas 

Tarnybos specialistai (metodininkai) planavo, organizavo ir vykdė mokinių dalykines olimpiadas ir konkursus:  

 įvyko 32 olimpiados ir konkursai. Jose dalyvavo 1762 mokiniai. 

Tarnybos specialistai koordinavo Kėdainių rajono mokinių tarybos veiklą, rengė mokymus mokiniams ir jų tėvams. Įvyko: 

 25 Kėdainių rajono mokinių tarybos renginiai (mokymai, diskusijos, susitikimai, forumai); 

 2 mokymai ugdymo karjerai tematika; 

 21 renginys mokinių tėvams (seminarai, paskaitos, diskusijos).   

  

2.4. Ugdymo įstaigų aprūpinimas mokykline dokumentacija, nemokama literatūra 

Tarnybos specialistai (metodininkai) planavo, organizavo ir vykdė ugdymo įstaigų aprūpinimą mokykline dokumentacija ir nemokama 

literatūra. 

 

2.5. Kita veikla 

Tarnybos specialistai rengė ir įgyvendino projektus: 

 „Noriu daugiau pažinti ir pajausti pasaulį“ (veiklose, kurių tikslas buvo stiprinti ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, fizinę ir psichinę sveikatą, taikant meno, muzikos ir judesio terapijas, dalyvavo 24 specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintys vaikai, 9 tėvai, 10 pedagogų);  

 „Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų savivaldų šturmas“ (veiklose, kurių tikslas buvo sustiprinti mokyklose veikiančių 

mokinių savivaldos institucijų veiklą, dalyvavo 127 mokiniai); 

 „Bendruomenių centrų apskritasis stalas“ (veiklose, kurių tikslas buvo sukurti veiksmingai veikiantį ir partneryste grindžiamą 

Bendruomenių centrų bendradarbiavimo tinklą, dalyvavo 124 dalyviai).  
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3. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

3.1. Išorinės aplinkos analizė 

Politiniai – teisiniai veiksniai. 

Tarnyba, vykdydama pavestas funkcijas, savo veikloje vadovaujasi Kėdainių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2020 

metų priemonių planu, Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos, Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2030“, 2014–2020 

metų nacionalinės pažangos programos nuostatomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-2016 metų programa, ŠMM 

strateginiais tikslais.  

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 2016 m. veiklos programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, 

Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Tarnybos 

nuostatais, kitais jos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, Tarnybos planų ir programų įgyvendinimo rezultatais. 

Ekonominiai veiksniai. 

iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto skiriamos lėšos Tarnybos savarankiškoms funkcijoms atlikti, specialiajai pedagoginei 

psichologinei pagalbai teikti, valstybinių ir brandos egzaminų vykdymui, VšĮ „Mažylio akademija“ finansuoti, rajono vaikų 

neformaliojo švietimo programos finansuoti. Dėl mažėjančio pedagogų skaičiaus yra sudėtingiau suformuoti mokymosi grupes, o 

kvalifikacijos tobulinimo renginio kaina dažnai lemia renginio pasirinkimą. Nėra finansuojama pedagogų metodinė veikla rajono 

lygmeniu.  

Socialiniai veiksniai. 

Tarnybos veiklai įtakos turi mažėjantis bendras mokinių bei pedagogų skaičius ir nemažėjantis socialinės rizikos/socialiai remtinų 

šeimų, kuriose vaikams neužtikrinama saugi aplinka, skaičius. Tarnybos specialistai, teikdami kvalifikacijos tobulinimo, specialiąją 

pedagoginę psichologinę pagalbą ir kitas paslaugas, siekia spręsti šias problemas ieškodami naujų veiklos formų, būdų, metodų. 

Siekiama padėti tėvams ugdytis pozityvios tėvystės įgūdžius. Tarnybos specialistai vykdo prevencines veiklas, nukreiptas į žalingų 

įpročių mažinimą vaikų ir jaunimo tarpe.  

Technologiniai veiksniai. 

Tarnybos specialistai, atsižvelgdami, kad IKT panaudojimas yra neatskiriama ugdymo turinio proceso dalis, siekia padėti 

pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams, mokyklų vadovams efektyviau naudotis šiomis technologijomis, efektyviau 

integruojant IKT į ugdymo procesą.  

Geopolitiniai veiksniai. 

Tarnyba yra geografiškai patogioje vietoje - tai sudaro prielaidas geresniam prieinamumui ir 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. Vidinės aplinkos analizė 

Teisinė bazė. 

Tarnyba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo, Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo, Biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos, 
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Kėdainių rajono savivaldybės tarybos, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos teisės aktais, Tarnybos nuostatais, darbo tvarkos 

taisyklėmis, darbuotojų pareigybių aprašymais, profesinės etikos kodeksu, apskaitos politika ir kitais dokumentais. 

Žmogiškieji ištekliai.  

Tarnybos darbuotojų skaičius – 15 (14,75 etato). Iš jų – 9 pedagoginiai darbuotojai (9 etatai).  

Darbuotojų kaita nedidelė. Darbuotojai darbštūs, pareigingi, atsakingi, siekiantys tobulėti ir kokybiškai atlikti pavestas funkcijas. 

Vienintelė problema – nepakankamas darbo užmokestis.  

Tarnybos etatų ir darbuotojų skaičius (2016 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 

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 trys salės mokymams organizuoti.   

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 - 3 vnt.; interaktyvi lenta – 1 vnt.; audio ir video komplektas – 1 vnt.; garso stiprinimo aparatūra – 1 vnt.; diktofonas – 1 

vnt.; fotoaparatas  - 2 vnt.; televizorius – 1 vnt.; filmavimo kamera – 1 vnt. 
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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, informaciniuose lankstinukuose, stenduose, susitikimuose su klientais.       

Išorinių ryšių palaikymas. 

Palaikomi ir stiprinami ryšiai su:  

 visomis Kėdainių r. savivaldybės ugdymo įstaigomis (susitikimai, vizitai, bendros veiklos, konsultavimas);  

 Lietuvos švietimo centrų asociacija (direktorius yra valdybos narys);  

 Kėdainių r. ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovų asociacija;  

 Kėdainių r. bendrojo ugdymo mokyklų vadovų asociacijomis;  

 Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru;  

 Ugdymo plėtotės centru; 

 Švietimo aprūpinimo centru;  

 Lietuvos moksleivių neformaliojo švietimo centru.  

Tarnyba dalyvauja Ugdymo plėtotės centro vykdomame projekte „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos 

plėtra“, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vykdomuose projektuose ,,Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(-si) formų 

plėtra" ir „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas".  

Visa Tarnybos veikla viešinama interneto svetainėje adresu: www.centras.kedainiai.lm.lt  

Personalo profesinis tobulėjimas. 

Visi pedagoginiai darbuotojai turi aukštąjį išsilavinimą ir reikiamas kompetencijas keliamiems uždaviniams įgyvendinti bei 

nustatytoms funkcijoms atlikti. Keturi darbuotojai įgiję edukologijos magistro laipsnį, trims darbuotojams suteiktos metodininkų 

kvalifikacinės kategorijos.  

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

Darbuotojai naudojasi telefonine linija, internetiniu ryšiu, elektroniniu paštu.  

Yra bevielis internetinis ryšys. Veikia Tarnybos tinklalapis. Internetinis ryšys palaikomas su visomis ugdymo, kultūros ir kitomis 

rajono bei šalies institucijomis, įstaigomis.  

Tarnybos buhalterinė apskaita kompiuterizuota - buhalterinė programa VSAKIS.  

Planų, tvarkų rengimas. 

Tarnybos darbuotojai rengia ir įgyvendina strateginius, metinius, mėnesių darbo planus. Veiklos planavimo sistemą sudaro 

strateginis veiklos planas, metinis veiklos planas ir mėnesio veiklos planas. Planus tvirtina Tarnybos direktorius. Veikla planuojama 

kalendoriniams metams. Veikla planuojama, remiantis LR Vyriausybės ir Kėdainių rajono savivaldybės tarybos bei administracijos 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
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iškeltais tikslais, uždaviniais, veiklos ir klientų poreikių analize. Tarnyboje vienodai efektyvus tiek individualus, tiek komandinis 

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

Veiklos kontrolės sistema. 

Finansinė Tarnybos veiklos kontrolė vykdoma vadovaujantis Finansų vidaus kontrolės taisyklėmis, kitais dokumentais. Už išankstinę 

kontrolę atsakingas vyr. buhalteris. Už einamąją ir paskesniąją kontrolę atsako Tarnybos vadovas.  

Savivaldybės administracijai kas ketvirtį pateikiamos finansinės ataskaitos, kiekvienų metų pabaigoje pateikiama finansų kontrolės 

būklės ataskaita.  

Veiklos kontrolės sistemos dalys: 

 vadovo metų veiklos ataskaita; 

 darbuotojų funkcijų vykdymo priežiūra;  

 darbuotojų pasitarimai;  

 klientų poreikių ir atsiliepimų analizė.  

Veiklos įsivertinimas vykdomas taikant specialią Švietimo centrų veiklos įsivertinimo/vertinimo metodiką.  

Finansiniai ištekliai. 

Pagrindinis Tarnybos finansavimo šaltinis – Kėdainių rajono savivaldybės biudžetas. Lėšos kaupiamos ir iš teikiamų mokamų 

paslaugų. Lėšos paskirstomos tikslingai ir panaudojamos pagal planą. Apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos rengiamos pagal 

viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS). Buhalterinė apskaita vykdoma pagal Tarnybos 

direktoriaus parinktą ir įsakymu patvirtintą Tarnybos apskaitos politiką. Tarnybos direktorius, kartu su vyr. buhaltere, planuoja 

asignavimus ir vykdo išlaidas, organizuoja ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, atsargų ir ūkinio inventoriaus, išsinuomoto, 

gauto panaudos pagrindais, inventorizaciją, vykdo turto nurašymo ir kitų komisijų priežiūrą.  

2016 m. Tarnybos asignavimai (tūkst. eur):  
 

Iš 

viso: 

 

 

Mokinio krepšelio lėšos 

 

 

Iš  

viso: 

 

 

Savarankiškoms funkcijoms vykdyti 

Įstaigos 

pajamos iš 

patalpų 

nuomos 

Įstaigos 

pajamos iš 

atsitikti-

nių 

paslaugų 

Spec. 

pedagoginei 

psichologinei 

pagalbai 

 

Valstybinių 

ir brandos 

egzaminų 

vykdymui 

VšĮ 

„Mažylių 

akademija“ 

Neforma-

liojo vaikų 

švietimo 

progra-

moms 

 

Iš jų     darbo 

užmokestis 

Soc. drau-

dimo įmokos 

Prekėms ir 

paslau-

goms 

Planas Planas su  

likučiu 

praeitų 

metų 

 

282,0 

 

 

67,1 

 

10,0 

 

29,9 

 

175,0 

 

95,2 

 

63,4 

 

19,6 

 

12,2 

 

1,3 

 

17,1 
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3.3. SSGG analizė 

Tarnybos stipriosios pusės:  

1. Kvalifikuoti, kompetentingi, gerus darbo įgūdžius ir patirtį turintys, nuolat besimokantys ir tobulėjantys, atviri 

naujovėms/pokyčiams, gebantys dalintis sukaupta patirtimi, idėjomis ar pasiūlymais specialistai. 

2. Vykdomų veiklų/teikiamų paslaugų įvairovė: pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, pedagogų gerosios patirties sklaida, 

rajono metodinės veiklos koordinavimas, konsultavimas, mokinių dalykinių olimpiadų/konkursų organizavimas, 

neformalusis vaikų švietimas, mokinių ugdymas karjerai, neformalusis suaugusiųjų švietimas, mokyklų aprūpinimas 

mokykline dokumentacija ir nemokama literatūra, metodinės literatūros kaupimas ir skolinimas, neformalusis suaugusiųjų 

švietimas.  

3. Pasitikėjimu, bendradarbiavimu, refleksija, komandinio darbo principais grindžiama organizacinė ir vadybinė kultūra.  

4. Tinkamai įrengtos ir aprūpintos Tarnybos specialistų darbo ir klientų paslaugų teikimui aplinkos.  

5. Įdiegta kompiuterinė kvalifikacijos tobulinimo renginių ir mokinių dalykinių olimpiadų/konkursų apskaitos sistema.  

6. Pasitikėjimu, pagarba  ir tolerancija grindžiamas bendradarbiavimas su Kėdainių r. savivaldybės ugdymo įstaigomis,  

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi, socialiniais partneriais. 

7. Paslaugų teikimui geografiškai patogi vieta (pedagogams, mokyklų vadovams, mokiniams, tėvams/globėjams). 

Tarnybos silpnosios pusės:  

1. Nepakankamas Tarnybos darbuotojų darbo užmokestis.  

2. Nėra lėšų, skirtų pedagogų metodinei veiklai rajone skatinti, konsultantų darbui apmokėti; 

3. Nepakankama dalies pedagogų motyvacija dalintis savo profesine patirtimi. 

Galimybės: 

1. Didinti Tarnybos pedagoginių darbuotojų darbo užmokestį. 

2. Stiprinti projektinę veiklą.  

Grėsmės:  

1. Nepakankamas Tarnybos darbuotojų darbo užmokestis sudaro prielaidas darbo kokybės mažėjimui ir specialistų kaitai. 

2. Lėšų stoka stabdo pokyčius metodinėje ir konsultavimo srityse;. 

3. Mažėjantis pedagogų ir mokinių skaičius Kėdainių rajono savivaldybėje ir šalyje. 

 

4. TARNYBOS VIZIJA, MISIJA, STRATEGINIAI TIKSLAI 

 

4.1. Vizija 

Moderni, šiuolaikiška ir kokybiškas edukacines paslaugas teikianti pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai įstaiga. 

 

4.2. Misija 

Ugdymo įstaigų bendruomenėms teikti kokybiškas edukacines paslaugas, specialiąją pedagoginę, psichologinę, informacinę, 

ekspertinę, konsultacinę ir kitą pagalbą, skatinti ir remti įstaigų tobulinimo(si) procesus. Tarnybos direktorius vadovavo darbuotojams, 

įgyvendinant misiją ir 2015 m. veiklos programoje numatytus tikslus, uždavinius, priemones.  
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4.3. Strateginiai tikslai 

1. Ugdyti pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų, ugdymo įstaigų vadovų bendrąsias, profesines ir dalykines kompetencijas. 

2. Teikti visapusišką specialiąją pedagoginę psichologinę ir socialinę pedagoginę pagalbą ugdymo įstaigų ugdytiniams, jų 

tėvams/globėjams, pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams, vadovams. 

3. Ugdyti mokinių dalykinius, pažintinius, informacinius, meninius, kūrybinius, socialinius, ugdymo karjerai įgūdžius bei 

gebėjimus. 

4. Užtikrinti rajono ugdymo įstaigų aprūpinimą  mokykline dokumentacija, nemokama literatūra. 

5. Užtikrinti vidinį Tarnybos kokybės veiklos gerinimą. 

 

 

 

5. VEIKLOS PLANAS 

 

 

5.1. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas 

 

Tikslas Uždaviniai Priemonės Laikas 

(mėn.) 

Atsa-

kingi 

1.Sudaryti 

sąlygas 

pedago-

gams, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistam

s, ugdymo 

įstaigų 

vadovams 

plėtoti 

profesines 

kompetencij

as.    

  

 

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 

1. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikių tyrimas ir kvalifikacijos 

tobulinimo programų rengimas. 

 rengti poreikių apklausas (rajono metodinių būrelių pasitarimų, renginių, 

susitikimų su ugdymo įstaigų vadovais/metodinių grupių nariais, metu); 

 konsultuoti pedagogus kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo 

klausimais. 

 

 
regulia-

riai ir 

pagal 

poreikį 

 

 

 

pagal 

direkto-

riaus 

įsaky-

mu 

patvir-

tintus 

mėn. 

planus 

 

 

 

Rūta 

Tiškuvienė 

 

Aušra 

Nestero-

vienė 

 

Vilija 

Girdauskai-

tė 

 

Danutė 

Čeidienė 

2. Kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas. 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogams: 

● „Ugdomieji žaidimai ikimokykliniame amžiuje“. 

● „Saugios aplinkos kūrimas ikimokyklinėje įstaigoje”. 

● „Socialinių įgūdžių ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje“ 

● „Vaiko gabumų ir saviraiškos skatinimas”. 

● „Bendradarbiavimas su tėvais - sėkmingo vaikų ugdymo sąlyga“.  

Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams:  

● „Mokymosi strategijos - kaip mokyti mokinius mokytis”.  

● „Mokykime integruotai“. 

● “Mokinių veiklinimas ir vertybių aktualizavimas”. 
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edukacinės patirties 

banką.  

 

1.4. Organizuoti  ir 

koordinuoti pedagogų 

metodinę veiklą 

rajone, teikiant 

metodinę pagalbą, 

skleidžiant gerąją 

darbo patirtį. 

● “Ankstyvasis matematinis ugdymas”. 

● „Priešmokyklinio amžiaus vaikų mokymasis dirbti grupėje“.  

● „Emocinis vaikų pasirengimas mokyklai“. 

Dorinio ugdymo mokytojams:  

● „Mokymasis bendrauti ir bendradarbiauti dorinio ugdymo pamokose“. 

● “Etnokultūra ir dorinis ugdymas“.  

● “ Integruotos etikos ir tikybos pamokos - ką atranda mokinys? 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams: 

● „Gabaus vaiko ugdymas mokant lietuvių kalbos“. 

● „Pilietiškumo ugdymas lietuvių kalbos ir literatūros pamokose“. 

● “Skaitymo skatinimo strategijos”. 

● “Mokinių pasiekimų gerinimas”. 

Užsienio (anglų, rusų, vokiečių, prancūzų) kalbų mokytojams: 

● „Skaitymas ir rašymas anglų kalbos pamokoje pradinėje mokykloje”. 

● „Kalbinių inovacijų taikymas mokant užsienio kalbos”. 

● „Mokinių anglų kalbos komunikacinių kalbinių kompetencijų vertinimas”. 

● “Pozityvaus mąstymo lavinimas”. 

● “Literatūros kūrinių naudojimas mokant rusų kalbos”. 

Istorijos mokytojams: 

● „Istorinio raštingumo ugdymas”.  

● „Sėkmingos pamokos metodai - istorijos dėstymas gimnazijoje“. 

● “Mokinių kompetencijų ugdymas 5-8 klasėse”. 

Geografijos mokytojams: 

● „"Šiuolaikiniai geografijos mokymosi metodai ir pamokos organizavimas, 

naudojant XI-XII kl. geografijos vadovėlių komplektą "Gaublys". 

● “Nanotechnologijos ir jų panaudojimas”Geografijos informacinių sistemų 

panaudojimas ugdymo procese“.  

● “Pagrindinio geografijos ugdymo turinio įgyvendinimas naudojant naujas 

mokymo priemones”. 

Matematikos mokytojams:  

 “Matematikos mokytojus (5-10 kl.) kviečiame į seminarų ciklą „Kūrybinės 

dirbtuvės: tobuliname mokinių matematinių gebėjimų vertinimo praktiką”. 

● “Naujos patirtys mokant matematikos”. 

● “Darbo su įvairių gebėjimų progimnazijų mokiniais ypatumai”. 

Informacinių technologijų mokytojams:  

● „IT mokymosi motyvacijos skatinimas orientuojantis į mokinių pažangos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mtc.lt/lt/naujienos/34-mtc-paslaugos/programos-mokytojams,-mokykl%C5%B3-vadovams,-specialiesiems-ir-socialiniams-pedagogams/36-matematikos-mokytojus-5-10-kl-kvieciame-i-seminaru-cikla-kurybines-dirbtuves-tobuliname-mokiniu-matematiniu-gebejimu-vertinimo-praktika
http://mtc.lt/lt/naujienos/34-mtc-paslaugos/programos-mokytojams,-mokykl%C5%B3-vadovams,-specialiesiems-ir-socialiniams-pedagogams/36-matematikos-mokytojus-5-10-kl-kvieciame-i-seminaru-cikla-kurybines-dirbtuves-tobuliname-mokiniu-matematiniu-gebejimu-vertinimo-praktika
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vertinimą. 

● Robotų panaudojimas ugdymo procese. 

Biologijos mokytojams: 

● “Gamtamokslinių tyrimų ir eksperimentų įvairovė”. 

● „Biologijos pamokos kokybė”. 

● “Ugdanti gamta: edukacija šalies saugomose teritorijose, gerosios patirtys ir 

naujos galimybės“ šalies saugomose teritorijose – nuotaikingas būdas 

ugdytis kompetencijas”. 

Chemijos mokytojams:  

● „BP įgyvendinimas ir chemijos brandos egzamino rezultatai”. 

● „Bendrųjų programų įgyvendinimo realijos“. 

● „Edukacinės mokinių ekskursijos į chemijos pramonės įmones. Metodinės 

rekomendacijos“ . 

Fizikos mokytojams:  

● „Fizikos mokymo diferencijavimas ir individualizavimas naudojant 

skaitmenines mokymo priemones”. 

● “Šiuolaikinės tyrimais grįsto mokymo technologijos”. 

● “Branduolinė energetika Europoje”. 

Technologijų mokytojams:  

● “Integruotų pamokų organizavimo galimybės”.  

● „Technologijų tendencijos mokykloje“.  

● “Piešimas smėliu”. 

● “Tekstilė ir keramika technologijų pamokose”. 

Dailės mokytojams:  

● „Meninių projektų rengimas. Mokytojų ir mokinių bendradarbiavimas”.  

● „Mokinių darbų eksponavimas ir parodų rengimas mokykloje“.  

Muzikos mokytojams:  

●  „Mokinių parengimas konkursams”.  

● „IT naudojimas muzikos pamokoje“. 

● “Menų mokytojų bendradarbiavimas mokykloje”. 

Kūno kultūros mokytojams: 

● „Integruotų pamokų organizavimas“. 

● „Netradicinės kūno kultūros organizavimas ikimokykliniame amžiuje“.  

● „Aktyviųjų mokymo metodų naudojimas kūno kultūros pamokose“. 

Choreografijos mokytojams: 

● „Šokis mokykloje“. 
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Socialiniams pedagogams:  

● „Socialinio pedagogo darbas su specialiųjų poreikių vaikais”. 

● „Prevencinių programų 5-8 klasių mokiniams pritaikymas ir kūrimas 

gimnazijoje”. 

● “Socialiniai žaidimai -aktyvūs mokymo(si) metodai”. 

Specialiesiems pedagogams, logopedams:  

● „Ugdymo ypatumai dirbant su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų“.  

● „Autizmo požymių turinčių vaikų atpažinimas -  pagalba vaikui ir 

mokytojui“. 

● „Autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų kalbinis ugdymas“.  

Mokyklų bibliotekininkams:  

● “Biblioterapija - mūsų vidinė karalystė, gyvenanti pasakose” 

Mokyklų psichologams:  

● „Lytiškumo ugdymas mokykloje“.  

● “Mokymosi sutrikimai pagal Feuershtein metodą“.  

● “Vaikų nerimo įveikimas”. 

Ugdymo karjerai specialistams:  

● “Patyriminis profesinis veiklinimas - patirtis, nauda ir galimybės”. 

● “Mokinių savęs pažinimas ir ugdymas karjerai”. 

Mokyklų vadovams:  
● “Vadovo veiklos pagrindai: vaidmenys, funkcijos, stiliai”. 

● “Vadovas - komunikacijos ekspertas”. 

● “Apie veikos rodiklius ir planų sudarymą”. 

● “Koks planavimo procesas yra efektyvus”. 

● “Kaip motyvuoti darbuotojus”. 

● „Įsivertinimo duomenys – pažangos vedlys“ (pavaduotojams). 

● “Ikimokyklinio ugdymo programos atnaujinimas” (ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų pavaduotojams). 

Besiatestuojantiems pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams, mokyklų 

vadovams:  

● „Kompiuterinio raštingumo kursai pagal „Pedagogų kompiuterinio 

raštingumo standarto“ (technologinė ir edukacinė dalys)“. 

●  „Specialiosios  pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai“; 

● „Kalbos kultūros kursai“. 

Klasių auklėtojams, įvairių dalykų mokytojams, mokyklų 

komandoms/bendruomenėms: 
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● „Mokyklos mikroklimato kūrimas“. 

● “Bendradarbiavimo kultūros kūrimas mokykloje“.  

● „Perdegimas mokytojo darbe: pagalba sau ir kitiems“.  

● “XIX  –XX amžiaus pradžios emocinės bendruomenės: atpažinti, suprasti, 

pajusti”. 

● “Pažangos siekiantis mokymasis”. 

● „Vaiko gerovės ir saugios aplinkos kūrimas mokykloje”. 

● “Estetikos elementų ir informavimo sistemos dermė“. 

● „Sveikos gyvensenos ugdymas: nuo žinių link įgūdžių“. 

● „Virtualių mokymosi objektų kūrimas: technologinis ir edukacinis 

aspektas“. 

● „Kūrybingumo ugdymas ir vertinimas“. 

● „Mokinio asmeninės pažangos fiksavimo būdai ir priemonės. Gerosios 

patirties sklaida”.  

● „Į pagalbą klasės auklėtojui”. 

● „Neformalusis ugdymas mokykloje: kas motyvuoja?“. 

● „Kūrybiškumo ugdymas: tarp mito ir realybės“. 

● „Šiuolaikiniai moksliniai tyrimo metodai: nuo chemijos eksperimento iki 

rezultato analizės“. 

 „Pedagogų bendravimas su alfa kartos vaikų tėvais“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pagal 

meto-

dinių 

būrelių 

planus 

 

 

pagal 

poreikį 

 

 

 

nuolat 

 

 

3. Pedagogų metodinės veiklos rajone organizavimas ir koordinavimas: 

 organizuoti ir koordinuoti rajono metodinių būrelių veiklą: ikimokyklinio 

ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, etikos, lietuvių 

kalbos, anglų kalbos, rusų kalbos, vokiečių kalbos, istorijos, geografijos, 

matematikos, informatikos, chemijos, fizikos, biologijos, technologijų, 

dailės, muzikos, choreografijos, kūno kultūros, socialinių pedagogų, 

specialiųjų pedagogų, logopedų, mokyklų bibliotekininkų, psichologų, 

ugdymo karjerai specialistų, direktorių pavaduotojų; 

 padėti pedagogams organizuoti keitimąsi profesine patirtimi (atviros 

pamokos, išvykos, diskusijos, parodos, šventės). 

4. Pedagogų edukacinės patirties banko kaupimas ir informacijos sklaida:  

 kaupti ir atnaujinti pedagogų edukacinės patirties banką; 

 skleisti informaciją apie pedagogų, pagalbos specialistų, ugdymo įstaigų 

vadovų profesinę patirtį.  
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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/glob

ėjams, 

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 

 

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 l/d „Aviliukas”,  

 Kėdainių m/d “Puriena”,  

 Kėdainių r. Vilainių m/d “Obelėlė”,  

 Kėdainių r. Pelėdnagių m/d “Dobiliukas”,  

 Kėdainių r. Josvainių socialinis centras,  

 Kėdainių r. Šėtos socialinis centras,  

 Kėdainių “Atžalyno” gimnazija,  

 Kėdainių r. Akademijos gimnazija,  

 Kėdainių r. Šėtos gimnazija,  

 Kėdainių r. Josvainių gimnazija, 

 Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija, 

 LSU Kėdainių “Aušros” progimnazija,  

 Kėdainių “Ryto” progimnazija,  

 Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija,  

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m.m 

pab. 

 

Rima 

Juknevi-

čienė 

 

Jurgita 

Vaitelytė 

 

Arūnė Ja-

kutienė 

 

Dalia 

Šeliakienė 

 

 

Jūratė 

Vizbaraitė 

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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metų, tėvams 

(globėjams, 

rūpintojams) ir 

mokykloms, jų 

pedagoginiams 

darbuotojams. 

2. Vaikų mokyklinio brandumo įvertinimai. 

 

 

 

pagal 

poreikį 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pagal 

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 „Pozityvi tėvystė“ . 

 

9. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimas vaikų globos namų „Saulutė“ 

laikino apgyvendinimo motinoms ir vaikams centre ir vaikų dienos 

centre. 

 

10. Susitikimai su ugdymo įstaigų vadovais, pagalbos mokiniui 

specialistais, vaiko gerovės komisijos nariais dėl specialiosios pedagoginės 

psichologinės pagalbos teikimo efektyvumo. 

 

 

11. Dalyvavimas Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Vaiko 

gerovės komisijos veikloje. 
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5.3. Mokinių dalykinių olimpiadų ir konkursų organizavimas, neformalusis vaikų švietimas, savivaldos stiprinimas 

 

Tikslas 

 

Uždaviniai Priemonės Laikas 

(mėn.) 

Atsa-

kingi 

 

1.Ugdyti 

mokinių 

dalykinius, 

pažintinius, 

informacini

us, 

meninius, 

kūrybinius, 

socialinius, 

asmeninius, 

ugdymo 

karjerai  

įgūdžius bei 

kompetencij

as.  

 

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: 

 46–asis tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas. 

 28–oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada.  

 49-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas.  

 Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada.  

 55–oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada.  

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

 50–oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada.  

 20-oji Lietuvos mokinių filosofijos olimpiada.  

 Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų 

mokyklų 9-12 klasių mokiniams.  

 65-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada.  

 Dailaus rašto konkursas Kėdainių rajono 2-4 klasių mokiniams.  

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

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

 Lietuvos  6 – 8 klasių mokinių matematikos olimpiada.  

 27-oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada. 

 23-oji Lietuvos mokinių dailės olimpiada.  

 23–oji Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada.  

 Lietuvos mokinių technologijų olimpiada.  

 Lietuvos 9 – 10 klasių  mokinių anglų kalbos konkursas.  

 Jaunųjų matematikų varžybos 9 – 12 klasių mokiniams.  

 29-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada. 

 Kėdainių rajono 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiada.  

 Kėdainių rajono 6-12 klasių mokinių rusų kalbos poezijos šventė.   

 Diktanto konkursas Kėdainių rajono 2-4 klasių mokiniams.  

 Diktanto konkursas Kėdainių rajono 8–ų klasių mokiniams.  

 Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra- 2016“.  

 

pagal 

direk-

toriaus 

patvir-

tintą 

grafiką 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danutė 

Čeidienė 

 

Vilija 

Petkūnienė 
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 Kėdainių rajono 5-12 klasių mokinių informacinių technologijų olimpiada.  

 Kėdainių rajono 4 - ų klasių mokinių matematikos olimpiada.  

 Kėdainių rajono 5 - 6  ų klasių mokinių dailaus rašto konkursas. 

 Kėdainių rajono 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas.  

 Kėdainių rajono  mokinių užsienio kalbų šventė „Europietiškos dainos 

fiesta 2016“. 

 5-oji Lietuvos mokinių muzikos olimpiada.  

 Kėdainių rajono 8 klasių mokinių biologijos olimpiada.  

 Kėdainių rajono mokinių anglų kalbos poezijos ir dramos šventė.  

 Kėdainių rajono 8 – ų klasių mokinių rusų kalbos olimpiada. 

 Kėdainių rajono 7- 8 klasių mokinių fizikos olimpiada.  

 Kėdainių rajono 8 – ų klasių mokinių chemijos olimpiada.  

 Kėdainių rajono 6 ir 8 klasių mokinių anglų kalbos konkursas. 

 Kėdainių rajono 6 – ų klasių mokinių lietuvių kalbos diktantas. 

 Kėdainių rajono 8 – ų klasių mokinių lietuvių kalbos diktantas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pagal 

planą 
2. Rajono mokinių Tarybos veiklos koordinavimas.  

 

 

3. Neformaliojo vaikų švietimo programos įgyvendinimas. 

 

 
 

 

5.4. Ugdymo įstaigų aprūpinimas mokykline dokumentacija, nemokama literatūra, edukacinio banko kaupimas 

 

Tikslas 

 

Uždaviniai Priemonės Laikas 

(mėn.) 

Atsa-

kingi 

 

1.Aprūpinti 

raj. ugdymo 

įstaigas 

mokykline 

dokumentac

ija, nemok. 

literatūra. 

 

1.1.Organizuoti 

ugdymo įstaigų 

aprūpinimą 

mokykline 

dokumentacija. 

1.2.Kaupti metodinę 

ir kt. literatūrą. 

 

 

1. Ugdymo įstaigų aprūpinimas mokykline dokumentacija ir nemokama 

literatūra. 

 

 

pagal 

poreikį 

 

 

Vilija 

Petkūnienė 

 

Danutė 

Čeidienė 
2. Sudarymas sąlygų pedagogams naudotis metodine literatūra. 
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5.5. Vidinis tarnybos 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(si). 

1. Tarnybos veiklos vidinio įsivertinimo atlikimas. 12 

regu-

liariai 

 

pagal 

poreikį 

nuolat 

 

visi 

darbuotojai 2. Tarnybos specialistų kompetetencijų tobulinimas(is).  

3. Tvarkų/procedūrų, gerinančių tarnybos veiklos kokybę, rengimas ir 

tvirtinimas.  

 

______________________________________ 


