
 1 

 
KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

www.centras.kedainiai.lm.lt 
 

2013 m. vasario mėn. planas 
 

Eil. 

Nr. 
Laikas, vieta Renginio pavadinimas, lektorius, atsakingas Pastabos 

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  1 d. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Respublikiniai mokymai programos „Tarptautiniai 

jaunimo apdovanojimai“ vadovams. 
 

Lektorius – Žilvinas Mažeika, Jaunimo asmeninio 

tobulėjimo centras. 
                                                                                     Aušra Nesterovienė 
 

Dalyvavimas su 

kvietimais. 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

2.  8 d. 12 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

NEĮVYKO 

Seminaras fizikos mokytojams: 

„Kompiuterinė fizikos eksperimentų programa 

NIUTONAS“. 
 

Lektorius – Valentas Daniūnas, UAB „Tarptautinis verslo 

tinklas“ direktorius. 
                                                                                     Aušra Nesterovienė 
 

Būtina 

registracija iki 6 

d. tel. 5 25 44 arba 

el.p.: 

a.nesteroviene@g

mail.com  

Dalyvio mokestis – 

40 Lt. 

3.  12 d. 10 val. 
„Atžalyno“ 

gimnazija 

(Mindaugo g. 18) 

Seminaras ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojams, 

metodinių grupių pirmininkams:  

„Metodinės veiklos planavimas, organizavimas, 

vertinimas“. 
Turinys: 

 dokumentų, reglamentuojančių metodinę veiklą mokykloje, analizė; 

 metodinės veiklos mokykloje aptarimas: situacijos analizė ir 

prioritetų nustatymas; 

 metodinės tarybos struktūra, narių funkcijų ir įsipareigojimų 

aprašas; 

 metodinės veiklos planavimo metodai; 

 mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa mokykloje; 

 ugdymo proceso organizavimas: ugdymo turinio planavimas, 

ugdymo turinio integravimas, ugdymo individualizavimas ir 

diferencijavimas, projektinė veikla, ekspedicijos ir kt.; 

 bendradarbiavimas: patirties sklaida, atvirų pamokų vedimas, 

vertinimo kriterijai; 

 bendri susitarimai dėl ugdymo kokybės: vertinamų mokinių darbų 

klasifikavimas, mokinių pasiekimų ir pažangos identifikavimas, 

vertinimas, įsivertinimas; sėkmingos pamokos kriterijai; 

 metodinių rekomendacijų rengimo procedūros. 
 

Lektorė – mokytoja ekspertė Audronė Šarskuvienė, 

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vadovaujančioji 

vertintoja. 
Rūta Tiškuvienė 

 

Dalyvauja 

užsiregistravę. 

Dalyvio mokestis – 

45 Lt. 

Nespėjusiems 

užsiregistruoti! 

Dar yra 

papildomų vietų.  

4.  12 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Paskaita mokyklų ugdymo karjerai koordinatoriams: 

„Google disko programos ir jų panaudojimas ugdymo 

karjerai specialistų darbe“. 
 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

http://www.kedainiai.lt/index.php?-108414360
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
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 Lektorė – mokytoja metodininkė Vida Micevičienė, Kėdainių 

„Atžalyno“ gimnazija. 
Rūta Tiškuvienė 

  

5.  13 d. 9 val. 
Muzikos mokykla 

(Didžioji g. 43) 

 

 

Seminaras Kėdainių muzikos mokyklos mokytojams: 

„Šešiamečių muzikinio lavinimo ypatumai. Mokymas 

groti be natų“. 
 

Lektoriai – Kėdainių muzikos mokyklos mokytojų komanda. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

6.  13 d. 13 val. 
M.Daukšos 

pagrindinė mokykla 

(S.Dariaus ir 

S.Girėno g. 52) 

Seminaras Kėdainių M.Daukšos pagrindinės mokyklos 

mokytojams: 

„Šiaurietiškas ėjimas (ALFA technika)“. 
 

Lektorė – mokytoja Živilė Balandienė, Kėdainių M.Daukšos 

pagrindinė mokykla.  
Aušra Nesterovienė 

 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

7.  14 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Seminaras ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktoriams ir 

pavaduotojams: 

„Darbuotojų potencialo vertinimas ir įsivertinimas 

ikimokyklinio ugdymo institucijoje“. 
Turinys: 

1. Mokymasis ikimokyklinio ugdymo institucijoje, siekis kurti 

besimokančią organizaciją. 

2. Pasipriešinimo pokyčiams mažinimo galimybės. 

3. Aktualių gebėjimų atrankos svarba. 

4. Svarbiausi vertinimo kriterijai ir indikatoriai. 

5. Rezultatų panaudojimas vadybinėje veikloje. 

6. Praktinės darbuotojų vertinimo sistemos taikymo galimybės 

ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadybinėje veikloje. 
 

Lektorė – Ilona Šerniuvienė, Kauno l/d „Bitutė“ direktorės 

pavaduotoja.  
Neringa Vaicekauskienė 

 

Būtina registracija 
iki 12 d. tel.: 5 25 44 

arba el.p.: 

n.vaicekauskiene@g

mail.com 

Dalyvio mokestis – 

40 Lt. 

8.  14 - 15 d. 

10 val. 
Šėtos socialinis ir 

ugdymo centras 

(Ramygalos g. 

34A) 

 

 

 

Seminaras Kėdainių rajono Šėtos socialinio ir ugdymo 

centro vadovams ir pedagogams: 

„Efektyvus Microsoft Office 2010 programų ir 

„Google“  įrankių panaudojimas  bendraujant ir 

bendradarbiaujant“. 
 

Lektorės: Ijola Petrauskienė, Kėdainių rajono Šėtos 

socialinio ir ugdymo centro direktorės pavaduotoja 

ugdymui, mokytoja metodininkė Lina Augustinienė, 

Kėdainių r. Akademijos mokykla - darželis „Kaštonas“. 
Rūta Tiškuvienė 

 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

9.  15 d. 12 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Paskaita gamtos mokslų mokytojams: 

„Darbas su gamtos mokslų kompiuterine laboratorija 

NOVA 5000“. 
 

Lektorius – Paulius Arbačiauskas, UAB „Mokslo 

technologijos konsultantas. 
                                                                                     Aušra Nesterovienė 

 

Būtina registracija 

iki 13 d. tel. 5 25 44 

arba el.p.: 

a.nesteroviene@gma

il.com  

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:n.vaicekauskiene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
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10.  18 d. 9 val.  
Truskavos 

pagrindinė mokykla 

(Liepų g. 1, 

Truskava) 

Seminaras Kėdainių rajono Truskavos pagrindinės 

mokyklos mokytojams: 

„Efektyvus komandinis darbas mokykloje ir 

bendruomenėje. Pagrindiniai komandinio darbo 

principai“. 
 

Lektorius - mokytojas metodininkas Audrius Pankratjevas, 

Kėdainių rajono Truskavos pagrindinė mokykla. 
 

Rūta Tiškuvienė 

 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

11.  19 d. 10 val. 
Surviliškio 

V.Svirskio 

pagrindinė mokykla 

(Kėdainių g. 11, 

Surviliškis) 

Seminaras Kėdainių rajono Surviliškio V.Svirskio 

pagrindinės mokyklos pedagogams: 

„Mokinių mokymosi stiliai: kaip juos atpažinti?“. 
 

Lektorė – psichologė Arūnė Jakutienė, Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba. 
Rūta Tiškuvienė 

 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

12.  20–22 d. 10 val.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Projekto „Lyderių laikas 2“ Neformaliojo švietimo 

lyderystės programos mokymai:  

„Lyderis – savivaldžiai besimokantis vedlys“ (I modulis). 
 

Henrikas Vaicekauskas 
 

Dalyvauja tik 

programos 

dalyviai. 

13.  20 d. 13 val. 
Kėdainių Juozo 

Paukštelio 

pagrindinė mokykla 

(Vilniaus g. 11) 

 

Paskaita Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinės 

mokyklos mokytojams: 

„Instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir 

tobulinti“. 
 

Lektorė –Tereza Sotnik, Kėdainių Juozo Paukštelio 

pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja.  
 

Neringa Vaicekauskienė 
 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

14.  21 d. 9 val. 
Šėtos socialinis ir 

ugdymo centras 

(Ramygalos g. 

34A) 

 

Seminaras Kėdainių rajono Šėtos socialinio ir ugdymo 

centro pedagogams: 

„Kūrybiškumą skatinančios aplinkos kūrimas ir 

efektyvus naudojimas sklandžiai vaiko raidai“. 
 

Lektorės: Ijola Petrauskienė, Kėdainių rajono Šėtos 

socialinio ir ugdymo centro direktorės pavaduotoja 

ugdymui, auklėtoja metodininkė Jūratė Karanauskienė, vyr. 

auklėtoja Audra Falkauskienė, Kėdainių rajono Akademijos 

mokykla - darželis „Kaštonas“.  
Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

15.  22 d. 12 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

NUKELIAMAS 

Į kovo 15 d. 

Seminaras informacinių technologijų mokytojams: 

„Informacinių technologijų ugdymo IX–XII klasėse 

ypatumai, metodinės rekomendacijos ir mokymo 

priemonės“. 
Turinys: 

1. Pasirenkamųjų IT kursų X klasėje turinio ypatumai, planavimas, 

dėstymo organizavimas. IT vadovėliai, mokytojo knygos.  

2. Atnaujintų IT bendrųjų programų XI–XII kl. turinio aptarimas: 

ugdymo ypatumai, problemos, jų sprendimo būdai. Pristatomas 

naujas modulio vadovėlis „Šiuolaikiškas žvilgsnis į kompiuterinę 

leidybą“.  

Būtina 

registracija iki 18 

d. tel. 5 25 44 arba 

el.p.: 

r.tiskuviene@gmail

.com  

Dalyvio mokestis – 

5 Lt. 

mailto:r.tiskuviene@gmail.com
mailto:r.tiskuviene@gmail.com
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Lektorė – mokytoja ekspertė Regina Zlatkauskienė. Kauno 

„Ąžuolo“ gimnazija. 
Rūta Tiškuvienė 

 

16.  25 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

 

Seminaras pradinių klasių mokytojams: 

„Lietuvių kalbos ugdymo naujovės pradiniame 

ugdyme“. 
 

Lektorė – dr. Danguolė Kalesnikienė, Ugdymo plėtotės 

centras.  
Aušra Nesterovienė 

 

Būtina registracija 

iki 18 d. tel. 5 25 44 

arba el.p.: 

a.nesteroviene@gma

il.com  

Dalyvio mokestis – 

45 Lt. 

17.  27 d. 12 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Seminaras matematikos mokytojams: 

„Matematika IX–XII klasėse pagal naująsias programas 

ir vadovėlius „Matematika Tau plius“. 
 

Lektorius – Valdas Vanagas, matematikos vadovėlių 

autorius, leidyklos TEV vyriausias redaktorius.  
Aušra Nesterovienė 

 

Būtina registracija 

iki 22 d. tel. 52544 

arba el.p. 

a.nesteroviene@g

mail.com Dalyvio 

mokestis – 2 Lt.  

18.  28 d. 11 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Paskaita Kėdainių švietimo tarnybos darbuotojams: 

„SMART interaktyvios lentos naudojimas vaikų, 

turinčių specialiųjų poreikių, ugdymo procese“. 

Lektorius – Andrius Manzurovas, UAB „Biuro mašinų 

kompanijos“ konsultantas. 
Rūta Tiškuvienė 

 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

19.  28 d. 12 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Paskaita geografijos mokytojams: 

,,Mokinių veiklos organizavimas pamokoje. Mokymo ir 

mokymosi nuostatos bei būdai". 
 

Lektoriai: mokytoja ekspertė dr. Laima Railienė, Kėdainių 

„Ryto“ pagrindinė mokykla; mokytojas metodininkas 

Povilas Diliautas, Kėdainių rajono Akademijos gimnazija; 

mokytoja metodininkė Laima  Pauliukevičienė, Kėdainių 

„Aušros“ sveikatinimo ir sporto mokykla; mokytoja 

metodininkė Ingrida Stanaitienė, Kėdainių rajono Šėtos 

gimnazija.   
Aušra Nesterovienė 

 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

20.  28 d. 13 val. 
„Atžalyno“ 

gimnazija 

(Mindaugo g. 18) 

 

Seminaras kūno kultūros mokytojams: 

„Futbolo elementų taikymas kūno kultūros pamokose“. 
 

Lektorius– mokytojas metodininkas Andrius Urbšys, 

Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija. 

 
Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

21.  28 d. 13 val. 
Šviesioji gimnazija 

(Didžioji g .62) 

 

Seminaras anglų kalbos mokytojams: 

„TV ideas for English listening, speaking, writing“ 

(Autorinio CD pristatymas). 
 

Lektorė – mokytoja ekspertė Daiva Petkevičiūtė, Kėdainių 

šviesioji gimnazija. 
 

Aušra Nesterovienė 

Dalyvio mokestis – 

2 Lt. 

 

mailto:a.nesteroviene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
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II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

20.  Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Vasario mėn. bus vertinami šių įstaigų ugdytinių 

specialieji ugdymosi poreikiai:  

 Josvainių gimnazija; 

 J. Paukštelio pagrindinė mokykla; 

 Josvainių socialinis centras. 
Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė, Arūnė Jakutienė, 

Dalia Šeliakienė, Vytautas Rokas  
 

 

21.  Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Kovo mėn. bus vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji 

ugdymosi poreikiai:  

 Mokykla darželis „Obelėlė“; 

 Dotnuvos pagrindinė mokykla; 

 Gudžiūnų P. Rabikausko pagrindinė mokykla; 

 Miegėnų pagrindinė mokykla. 
Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė, Arūnė Jakutienė, 

Dalia Šeliakienė, Vytautas Rokas  

Paraiškas ir 

vertinimui reika-

lingus dokumentus 

pristatyti iki 

vasario 22 d.  

 

III. METODINIAI PASITARIMAI, DISKUSIJOS 

 

22.   5 d.  11 val. 
„Atžalyno“ 

gimnazija 

(Mindaugo g. 18) 

Psichologų  metodinis  pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Žuravliovienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

23.  5 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio tarybos 

pasitarimas. 
Metodinio būrelio pirmininkas Bronislovas Šimokaitis 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

24.  7 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

 

Kėdainių r. Dotnuvos, Gudžiūnų P.Rabikausko, 

Labūnavos, Miegėnų, Pernaravos, Surviliškio V.Svirskio, 

Truskavos pagrindinių mokyklų pedagogų, atsakingų už 

ugdymą karjerai mokykloje, pasitarimas. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

25.  11 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

 

Dailės mokytojų metodinis pasitarimas  

„Pasirengimas dailės brandos egzaminui“. 
Metodinio būrelio pirmininkė Indiana Jackevičienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

26.  12 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Mokyklų ugdymo karjerai koordinatorių pasitarimas. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

27.  13 d. 10 val. 
Kėdainių „Aušros“ 

sveikatinimo ir 

sporto mokykla 

(Chemikų g. 30) 

Socialinių pedagogų metodinis pasitarimas. 

Darbotvarkėje: literatūros, metodinės medžiagos, naudojamos 

socialinio pedagogo darbe, pristatymas ir analizė. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Jurgita Sinickienė 

Aušra Nesterovienė 
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28.  14 d. 15 val. 
Šv.Juozapo 

parapijos namai 

 

 

Tikybos mokytojų metodinis  pasitarimas. 
  

Metodinio būrelio pirmininkė Rozita Kielaitė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

29.  15 d. 15 val.  
Daugiakultūris 

centras 

(Senoji rinka 12) 

Vieša diskusija, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai: 

„Lietuviškos tapatybės paieškos“. 

Diskutuos: mokytoja ekspertė Audronė Pečiulytė, mokytojas 

metodininkas Linas Mankus, mokytojas metodininkas Vaidas 

Grišinas. 

Moderuoja -  Henrikas Vaicekauskas. 

Organizatorius – rajono istorijos mokytojų metodinis būrelis. 

 

Kviečiame 

mokyklų 

vadovus, 

pedagogus, 

moksleivius. 

30.  19 d. 13 val.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Logopedų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Laisvė Sarulienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

 

IV. OLIMPIADOS, KONKURSAI 
 
 

31.  1 d. 9 val.  
Šviesioji gimnazija 

(Didžioji g. 9) 

  24 – osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados 

respublikos etapo atrankinė dalis. 

  
Danutė Čeidienė 

 

Dalyvauja rajono 

etapo nugalėtojai 

  

32.  NUKELIAMA (dėl 

gripo epidemijos) 

Datą paskelbsime 

papildomai 

Kėdainių rajono 5-12 klasių mokinių informacinių 

technologijų olimpiada.   

                                                                            
Danutė Čeidienė 

 

 Registracija iki  

 1 d.  el.p.: 

d.ceidiene@gmai

l.com pagal 

pateiktą formą 

 

33.  6 d. 12 val. 
Daugiakultūris 

centras 

(Senoji rinka 12) 

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso rajono 

etapas 5 - 12 klasių mokiniams. 
Danutė Čeidienė 

Dalyvauja 

užsiregistravę. 

34.  8 d. 9 val.  
Jaunimo mokykla 

(Skongalio g.23a ) 

Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados 

rajono etapas. 
                                                                                          Danutė Čeidienė 

Registracija iki  

 6 d.  el.p.: 

d.ceidiene@gmai

l.com pagal 

pateiktą formą 

35.  12 d. 12 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 
 

23-osios Lietuvos  mokinių istorijos olimpiados rajono 

etapas. 
 

Vilija Petkūnienė 

Paraiškas pateikti 

iki 10 d. el.p. 

v.petkuniene@gm

ail.com . 

36.  13 d. 9 val.  
J.Paukštelio 

pagrindinė mokykla 

(Vilniaus g. 11) 

 

Lietuvos mokinių dailės olimpiados rajono etapas. 
 

  

 Vilija Petkūnienė 
 

Dalyvauja 

užsiregistravę 

37.  21 d. 9 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

20-osios Lietuvos  mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) 

kalbos olimpiados rajono etapas. 
Vilija Petkūnienė 

Paraiškas pateikti 

iki 19 d. el.p. 

v.petkuniene@gm

ail.com . 

38.  23 d. 11 val. 
ŠU 

(P.Višinskio g. 25, 

Šiauliai) 

Jau  „Jaunųjų matematikų varžybos“ 9-12 klasių mokiniams. 

 

 

Dalyvauja rajono 

komanda. 

Mokinių kelionės 

išlaidas apmoka 

mailto:d.ceidiene@gmail.com
mailto:d.ceidiene@gmail.com
mailto:d.ceidiene@gmail.com
mailto:d.ceidiene@gmail.com
http://mail.google.com/mail/h/12ityh0qnka1g/?v=b&cs=wh&to=v.petkuniene@gmail.com
http://mail.google.com/mail/h/12ityh0qnka1g/?v=b&cs=wh&to=v.petkuniene@gmail.com
http://mail.google.com/mail/h/12ityh0qnka1g/?v=b&cs=wh&to=v.petkuniene@gmail.com
http://mail.google.com/mail/h/12ityh0qnka1g/?v=b&cs=wh&to=v.petkuniene@gmail.com
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Išvykstame 9,00 val. 

nuo Švietimo 

pagalbos tarnybos 

(Josvainių g. 40) 

                                                                                          Danutė Čeidienė mokykla. 

 

39.  23 d. 10 val. 
Molėtų gimnazija 

(Jaunimo g.5, 

Molėtai) 

 

Jau  Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso regiono 

etapas. 

 
                                                                                          Danutė Čeidienė 

Dalyvauja rajono 

etapo 

nugalėtojai.  

Mokinių kelionės 

išlaidas apmoka 

mokykla. 

 

V. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 
 

40.  22 d. 15 val. 
 Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 
 

Rajono mokinių tarybos posėdis: 

„Lietuvos mokinių parlamento veiklos pristatymas-

diskusija rajono mokinių tarybos nariams“. 
 

Lektorius- Povilas Budrys, 7-ojo Lietuvos mokinių 

parlamento narys.  
Vilija Petkūnienė 

 

41.   Datą 

pranešime 

papildomai 

Projekto „Kuriame Respubliką komandų mokymai“. 
  

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

VI. SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS 
 

42.  7, 14, 21, 28 d. 

17.15-18.15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Anglų kalbos mokymai – bendrinės anglų kalbos kursas 

suaugusiems (pažengusiųjų lygis). 

Lektorė – Aušra Nesterovienė, Švietimo pagalbos tarnybos 

metodininkė.  
  

Dalyvauja 

užsiregistravę. 

 

VII. VYKDOMI PROJEKTAI 
 

43.  2013 m. 
 

Projektas „Kuriame Respubliką“. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

44.  2013 m. 

 
Projektas „Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo 

modelio sukūrimas ir išbandymas savivaldybėse“.  
Aušra Nesterovienė 

 

45.  2013 m. 

 
Projektas „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas“. 

Jurgita Vaitelytė 

 

46.  2013 m. 

 
Projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių 

sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame 

mokyme“. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

 

X. INFORMACIJA 
 

1. 2013 m. kovo mėn. vyks olimpiados ir konkursai: 

 Lietuvos mokinių technologijų  olimpiados  rajono etapas (kovo 1 d.). 

 25-osios Lietuvos mokinių geografijos olimpiados rajono etapas  (kovo 5 d.). 

 Rajono mokinių  4- ųjų  klasių  matematikos olimpiada ( kovo 5 d. ) 

 Rajono mokinių  5 - 8 klasių  matematikos olimpiada (  kovo 6 d.) 

 Rajono mokinių rusų kalbos 6-12 klasių meninio skaitymo konkursas  (kovo 15 d.). 

 Matematikos konkursas „Kengūra-2013“ (kovo 21 d.) 

2. Sporto mokyklos renginiai pridedami 8 psl. 
 

Direktorius                                                                                      Henrikas Vaicekauskas 
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Renginiai Kėdainių sporto mokykloje 2013m. vasario mėn. 
 

 

 

Data, vieta Renginys Dalyvauja Atsakingas 

2013.02.09d. 11.00 val. 

,,Aušros‘‘  sveikatinimo ir 

sporto pagr. mokykla 

 

2012/2013 m. m.  Lietuvos mokinių 

Olimpinio festivalio 2002 m. gim.  ir jaun.  

finalinės kvadrato   varžybos. 

 

Kėdainiai, Klaipėda, 

Vilkaviškis, Rokiškis 

 

B. Šimokaitis 

L. Grigė 

2013.02.19 d.  9.00 val. 

Akademijos gimnazija 

2012/2013 m. m.  Lietuvos mokinių 

Olimpinio festivalio šachmatų varžybos. 

Miesto ir kaimo gimnazijos, 

miesto pagrindinės 

mokyklos 

B. Šimokaitis 

L. Grigė 

2013.02.28d. 9.00 val. 

Vieta bus tikslinama 

2012/2013 m. m.  Lietuvos mokinių 

Olimpinio festivalio 4 ir žemesnių klasių 

,,Drąsūs, Stiprūs , Vikrūs‘‘   varžybos. 

Miesto ir kaimo gimnazijos, 

miesto pagrindinės 

mokyklos 

B. Šimokaitis 

L. Grigė 

 

2013.02. 26d. 9.00 val. 

Vieta bus tikslinama 

2012/2013 m. m.  Lietuvos mokinių 

Olimpinio festivalio 5-6  klasių ,,Drąsūs, 

Stiprūs , Vikrūs‘‘   varžybos. 

Miesto ir kaimo gimnazijos, 

miesto pagrindinės 

mokyklos 

B. Šimokaitis 

L. Grigė 

    

    

    

 

 

Direktoriaus pav. ugdymui                                                                                                

 

Metodininkas                                                                                                                 

33350 

 

  

 

Z. Peleckienė 

 

 

Br. Šimokaitis 

 

 

 


