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PATVIRTINTA 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus 2015 m. kovo 31 d. 

įsakymu Nr. V- 52 

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

www.centras.kedainiai.lm.lt  
 

2015 m. balandžio mėn. planas 
 

Eil. 

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

    

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  1 d. 10 val. 
„Aušros” 

sveikatinimo ir 

sporto pagrindinė 

mokykla 

(Chemikų g. 30) 

 

 

Seminaras Kėdainių „Aušros” sveikatinimo ir sporto 

pagrindinės mokyklos pedagogams: 

„Įtampa darbe, savireguliacija. Streso įveikimas”. 
 

Lektorė - psichologė Olga Lukšienė, Kėdainių „Aušros” 

sveikatinimo ir sporto pagrindinė mokykla.  
 

Neringa Vaicekauskienė 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 

Eur ( 2,00 Lt) 

 

2.  1, 8 d. 9 val. 
„Ryto” pagrindinė 

mokykla 

(Pavasario g. 6) 

 

Seminaras Kėdainių „Ryto” pagrindinės mokyklos 

pedagogams: 

„Skaitmeninių pamokų ir mokymo(si) objektų kūrimas ir 

naudojimas su ActivInspire programa”. 
 

Lektorė - mokytoja ekspertė Rasa Rugelienė, Kėdainių „Ryto” 

pagrindinė mokykla. 
Aušra Nesterovienė 

 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 

Eur ( 2,00 Lt) 

 

3.  2 d. 10 val. 
Kėdainių krašto 

muziejus 

(Didžioji g. 19) 

Seminaras Joniškio rajono Gasčiūnų pagrindinės 

mokyklos pedagogams: 

„Kultūrinis paveldas ir jo panaudojimo galimybės 

ugdymo procese”. 
 

Lektorės: Jūratė Nekrašienė, Kėdainių krašto muziejininkė, 

gidė; Alina Galvanauskienė, 1863 m. sukilimo muziejaus 

vadovė, Kėdainių krašto muziejus. 
Rūta Tiškuvienė 

Seminaras 

mokamas 

 

 

 

 

 

 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
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4.  2, 16 d. 12 val. 
Dailės mokykla 

(Paeismilgio g. 12 

A) 

Seminaras Kėdainių kalbų mokyklos mokytojams:  

„Dailė ant vandens“.  
 

Lektorė - Kėdainių dailės mokyklos direktorė Vida 

Burbulienė.  
Neringa Vaicekauskienė   

 

5.  7 d. 10 val. 
Vilniaus lopšelis - 

darželis 

„Lazdynėlis“ 

(Šiltnamių g. 36, 

Vilnius) 

Seminaras Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos 

„Kaštono“ skyriaus pedagogams: 

„Reggio Emilia požiūris į vaikų ugdymą. Nauja patirtis“. 

 

Lektorės: direktorė Elena Markevičienė; auklėtoja Jurgita 

Jurevičienė; auklėtoja Giedrė Badokaitė, Vilniaus lopšelis – 

darželis „Lazdynėlis“.  
Neringa Vaicekauskienė 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 

Eur ( 2,00 Lt) 

6.  8, 15 d. 

13,15val. 
lopšelis-darželis 

„Aviliukas” 

(P.Lukšio g. 9a) 

Paskaita Kėdainių lopšelio - darželio „Aviliukas“ 

pedagogams: 

„Vaizdinių – mokomųjų priemonių rengimas 

pasinaudojant IKT“. 
  
Lektorė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė 

Jūratė Portačenkienė, Kėdainių lopšelis-darželis „Aviliukas“. 
 

Neringa Vaicekauskienė  

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 

Eur ( 2,00 Lt) 

7.  9 d. 13 val. 
Akademijos 

gimnazijos 

„Kaštono“ skyrius 

(J.Kriščiūno g. 5) 

Paskaita Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos 

„Kaštono“ skyriaus pedagogams: 

„Krepinio popieriaus panaudojimas“. 

 

Lektorė – Sondra Žalakevičienė, užimtumo specialistė, 

Kėdainių socialinės globos namai.  
Neringa Vaicekauskienė 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 

Eur ( 2,00 Lt) 

8.  9 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

  

Nuotoliniai kursai ugdymo įstaigų darbuotojams pagal 

pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto 

EDUKACINĘ dalį (įvadinis seminaras). 

(kursų programa patvirtinta ŠMM ministro įsakymu Nr. 

ISAK-555, 2007-03-29). 
  

Lektorė – Rūta Tiškuvienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos metodininkė. 
  

Būtina 

registracija iki   

8 d. tel.5 25 44 

arba el. p.: 

r.tiskuviene@g

mail.com 

Dalyvio 

mokestis – 12 

Eur. (41,44 Lt.) 

9.  10 d. 10 val. 
Kėdainių kalbų 

mokykla 

(Pirmūnų g. 13) 

Seminaras Kėdainių kalbų mokyklos ir pageidaujantiems 

bendrojo ugdymo mokyklų pedagogams: 

„Aktyvaus skaitymo ir konspektavimo metodai. Jų 

taikymas įvairių dalykų pamokose”. 
Turinys: 

1. Aktyvaus skaitymo metodai, skirti teksto pagrindinei minčiai, 

tikslui ir temai skirti bei formuoti. 

2. Aktyvaus skaitymo metodai, skirti konspektavimo įgūdžiams 

formuoti ir tobulinti. 

Būtina 

registracija iki 

8 d. tel: 5 25 44 

arba el.paštu 

a.nesteroviene 

@ gmail.com 

Dalyvio 

mokestis –20 

Eur (69,06 Lt) 
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3. Aktyvaus skaitymo metodai, skirti stebėti ir koreguoti savo 

suvokimą skaitant. 

4. Praktinė veikla: pamokos, kurioje bus integruota aktyvaus 

skaitymo užduotis, planavimas. Pamokos fragmento vedimas. 
 

Lektorė - Viltė Gridasova, komunikacinės verslo anglų kalbos 

studijų programų kuratorė, Vilniaus kooperacijos kolegija.  
 

Aušra Nesterovienė 

Dalyviai turi 

atsinešti: 
bendrųjų progra-

mų kopiją (3 

priedas-Kalbos), 

mokymosi me-

džiagą (vadovė-

lius, pratybas), 

kurią naudoja 

skirtingų klasių 

pamokose. 

10.  14 d. 11 val. 
Psichologinės 

pagalbos ir 

diagnostikos centras 

(Josvainių g. 24 ) 

Paskaita įvairių dalykų mokytojams, klasių auklėtojams, 

socialiniams pedagogams: 

„Smurto ir seksualinės prievartos prevencija mokykloje”. 
 

Lektorius - vaikų ir paauglių psichiatras Linas Slušnys. 
 

Organizatoriai - Psichologinės pagalbos ir diagnostikos 

centras. 
Neringa Vaicekauskienė 

Dalyvio 

mokestis - 3 Eur 

(10,36 Lt) 

Registracija tel.: 

8 600 73248 

 

11.  14 d. 13 val. 
„Ryto” pagrindinė 

mokykla 

 (Pavasario g. 5) 

  

Seminaras technologijų mokytojams: 

„Tekstilės gėlių gamyba”. 
 

Lektorė - vyr. mokytoja Beata Rimkevičiūtė, Kėdainių „Ryto” 

pagrindinė mokykla. 
 

 

Neringa Vaicekauskienė 

 

Registracija iki 

10 d. tel: 5 25 

44 arba el. 

n.vaicekauskien

e @ gmail.com  

Papildoma 

informacija tel.: 

8 600 16061 

(Beata) 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 

Eur 

 ( 2,00 Lt) 

12.  22 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Paskaita ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogams: 

„Plastilinografijos technikos taikymas ugdymo(si) 

procese”. 
Turinys: 

1. Meninis ugdymas ikimokykliniame amžiuje. 

2. „LUČ“ produkcijos sertifikuoto ir skirto vaikų meniniams 

užsiėmimams plastilino‚ KROHA“ pristatymas ir 

plastilinografijos technikos atlikimo su šia priemone galimybės.  

3. Plastilinografijos technikos atlikimo ir priemonių instrukcija, 

praktinis plastilino panaudojimas. 

 

Lektorė - Dovilė Ūsaitė, UAB „IMSEMA”. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

Būtina 

registracija iki 

20 d. tel: 5 25 

44 arba el. 

n.vaicekauskien

e @ gmail.com 

Dalyvio 

mokestis – 3 

Eur (10,35Lt) Į 
mokestį įskaičiuo-

tos priemonės: 

plastilino dėžutė, 

plastikinė lipdymo 

lentelė, įrankis 

lipdymui, 

paveiksliukai. 

13.  22 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Paskaita pradinių klasių ir pageidaujantiems 

pedagogams: 

„Plastilinografijos technikos taikymas ugdymo(si) 

procese”. 
Turinys: 

1. Meninis ugdymas pradinėse klasėse 

2. „LUČ“ produkcijos sertifikuoto ir skirto vaikų meniniams 

Būtina 

registracija iki 

20 d. tel: 5 25 

44 arba el.paštu 

a.nesteroviene 

@ gmail.com 

Dalyvio 
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užsiėmimams plastilino‚ KROHA“ pristatymas ir plastilinografijos 

technikos atlikimo su šia priemone galimybės.  

3. Plastilinografijos technikos atlikimo ir priemonių instrukcija, 

praktinis plastilino panaudojimas. 

 

Lektorė - Dovilė Ūsaitė, UAB „IMSEMA”. 
 

Aušra Nesterovienė 

mokestis – 3 

Eur (10,35Lt) Į 
mokestį įskaičiuo-

tos priemonės: 

plastilino dėžutė, 

plastikinė lipdymo 

lentelė, įrankis 

lipdymui, 

paveiksliukai. 

14.  23 d.  
Anykščių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

(Šviesos g. 7, 

Anykščiai) 

NEĮVYKS 

(nesusirinko 

grupė) 

Seminaras ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojams: 

„Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo organizavimas 

Anykščių rajono savivaldybėje“. 

 

Lektoriai – Anykščių ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų 

komanda. 

 
Rūta Tiškuvienė 

Būtina 

registracija iki   

13 d. tel.5 25 44  

arba el. p.:  

r.tiskuviene@g

mail.com 

Dalyvio 

mokestis –20 

Eur (69,06) Lt.) 

15.  23 d. 13 val. 
Juozo Paukštelio 

pagrindinė 

mokykla 

(Vilniaus g. 11) 

  

Seminaras Kėdainių rajono Josvainių gimnazijos ir 

Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos 

mokytojams: 

„TGM – tyrinėjimais grįstas mokymas(is)“, remiantis ES 

projekto „Mascil“ medžiaga (II grupės II sesija). 
  

Lektorės: mokytoja metodininkė Giedrė Paškevičienė, 

Josvainių gimnazija; mokytoja metodininkė Asta 

Juchnevičienė, Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinė 

mokykla. 
Aušra Nesterovienė 

  

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 

Eur 

 (2,00 Lt) 

 

  

  

 

16.  24 d. 10 val. 
„Ryto” pagrindinė 

mokykla 

(Pavasario g. 6) 

 

Dalyvių registracija 

nuo 9 val. 

XVI Respublikinė mokytojų ir mokinių konferencija: 

„Gamta ir mes”. 
  
Organizatorius - Kėdainių „Ryto” pagrindinė mokykla. 
 

Aušra Nesterovienė 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 

Eur 

 ( 2,00 Lt). 

 

 

17.  30 d. 10 val. 
Truskavos 

pagrindinė mokykla  

(Gaisų g. 1) 

 

Seminaras Kėdainių rajono Truskavos pagrindinės 

mokyklos mokytojams:  

„Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų atpažinimas, 

ugdymas, pagalbos galimybės”: 

● naujausi specialiųjų poreikių asmenų ugdymą reglamentuojantys 

teisės aktai; 

●  specialiųjų poreikių asmenų sutrikimų grupės ir jų 

charakteristikos; 

● specialiųjų poreikių mokinių ugdymas atsižvelgiant į jų 

poreikius, ugdymo programų pritaikymas, individualizavimas. 

 

Lektorės: edukologijos magistrė, spec. pedagogė 

metodininkė  Jurgita Vaitelytė; logopedė metodininkė Rima 

Juknevičienė; psichologijos magistrė, psichologė Arūnė 

Jakutienė; vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

Dalyvio 

mokestis - 3 Eur 

(10,36 Lt.) 

mailto:r.tiskuviene@gmail.com
mailto:r.tiskuviene@gmail.com
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Neringa Vaicekauskienė 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 

 

18.  Balandžio mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi 

poreikiai: 

● Kėdainių rajono Krakių M. Katkaus gimnazijos;  

● Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos; 

● Kėdainių „Aušros” sveikatinimo ir sporto pagrindinės 

mokyklos; 

● Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos; 

● Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinės mokyklos; 

● Kėdainių rajono Vilainių mokyklos darželio 

„Obelėlė”. 
Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė, Arūnė Jakutienė, 

Dalia Šeliakienė, Vytautas Rokas 

 

19.  Gegužės mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Vertinami rajono ugdymo įstaigų mokinių specialieji 

ugdymosi poreikiai (pagal išankstinę registraciją). 

  
Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė, Arūnė Jakutienė, 

Dalia Šeliakienė, Vytautas Rokas 

Paraiškas ir 

vertinimui 

reikalingus 

dokumentus 

pristatyti iki 

balandžio 22 d. 

20.  Gegužės mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

  

Atliekamas brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo programas tyrimas. 

Svarbu: atvykstant turėti gimimo liudijimo kopiją. 

Primename, kad vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais 

sueina septyneri metai, brandumas nėra vertinamas. 
  

Arūnė Jakutienė 

Būtina 

registracija 

tel.: 5 13 46 arba 

el.p.: 

a.psichologe@gm

ail.com 

 

III. METODINIAI PASITARIMAI 
 

21.  9 d. 9 val.  
Juozo Paukštelio 

pagrindinė 

mokykla 

(Vilniaus g.11) 

Socialinių pedagogų metodinis pasitarimas: 

„Socialinio pedagogo veiklos iššūkiai ir galimybės“. 
 

 Metodinio būrelio pirmininkė Jurgita Sinickienė 

 Aušra Nesterovienė 

 

22.  9 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g.40) 

Specialiųjų pedagogų metodinis pasitarimas. 

 
Metodinio būrelio pirmininkė Jolanta Krasauskienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

23.  9 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g.40) 

Mokytojų, rengiančių komandas pradinių klasių mokinių 

konkursui „Šviesoforas”, pasitarimas. 
Danutė Čeidienė 
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24.  14 d. 14 val.  
Šv. Juozapo 

parapijos namai 

(Didžioji g. 21)  

Tikybos mokytojų metodinis pasitarimas. 
 

 Metodinio būrelio pirmininkė Sandra Palubeckė 

 Neringa Vaicekauskienė  

 

25.  21 d. 12 val. 
Šviesioji gimnazija 

(Didžioji  g.62) 

Psichologų  metodinis pasitarimas. 
 

 Metodinio būrelio pirmininkė Arūnė Jakutienė 

 Neringa Vaicekauskienė  

 

26.  28 d. 13 val. 
Švietimo 

pagalbos tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Logopedų metodinis pasitarimas. 
  

Metodinio būrelio pirmininkė Laisvė Sarulienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

IV. OLIMPIADOS, KONKURSAI 

 

27.  1-2 d. 
Vilniaus 

„Juventos” 

gimnazija 

(Telšių g. 2, 

Vilnius) 

24-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados 

respublikos etapas. 

Dalyvauja - Einaras Sipavičius, III klasė, Kėdainių šviesioji 

gimnazija. 
Danutė Čeidienė 

   

28.  9-11 d. 
 Kauno A. 

Puškino gimnazija 

 (Vytauto pr. 50, 

Kaunas) 

22-osios Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiados  

respublikos etapas.  

Dalyvauja- Julija Chomenko, II klasė, Kėdainių „Atžalyno” 

gimnazija. 
Vilija Girdauskaitė        

 

29.  9-12 d. 
Alantos 

technologijų ir 

verslo mokykla 

(Technikumo g. 2, 

Naujasodis, 

 Molėtų r.) 

63-iosios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados  

 respublikos etapas. 

Dalyvauja: 

● Martynas Želnys, I klasė, Kėdainių “Atžalyno” gimnazija; 

● Karolina Juknaitė, I klasė, Kėdainių šviesioji gimnazija; 

● Matas Griškevičius, I klasė, Kėdainių šviesioji gimnazija; 

● Rolandas Lipnevičius, I klasė, Kėdainių šviesioji gimnazija. 
 

Danutė Čeidienė 

 

 

30.  9–10 d. 
Kauno Karaliaus 

Mindaugo 

profesinio 

mokymo centras     

(Karaliaus 

Mindaugo pr.11, 

Kaunas) 

Lietuvos mokinių technologijų olimpiados  respublikos 

etapas. 

Dalyvauja -  Rytis Sinkevičius, IV klasė, Kėdainių rajono 

Akademijos gimnazija.  
Vilija Girdauskaitė 

 

31.  10 d. 12 val. 
„Ryto” pagrindinė 

mokykla 

(Pavasario g.6) 

„Europietiškos dainos fiesta-2015”. 
 

Vilija Girdauskaitė 

Paraiškas siųsti 

el.p. 

vilija.girdauskait

e@gmail.com iki 

2 d. 

mailto:vilija.girdauskaite@gmail.com
mailto:vilija.girdauskaite@gmail.com
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32.  15 d. 12 val. 

 

13 val. 
Švietimo 

pagalbos tarnyba 

(Josvainių g.40) 

Kėdainių rajono 4-ų klasių mokinių matematikos olimpiada. 
 

Kėdainių rajono 4-ų klasių mokinių matematikos olimpiados   

darbų vertinimas  

 

Danutė Čeidienė 

Registracija 

KŠPT svetainėje 

www.centras.ked

ainiai.lm.lt/konk

ursai 

iki 13  d. 

33.  17 d. 10 val. 

 

13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba  

(Josvainių g.40) 

Kėdainių rajono 7-8 klasių mokinių biologijos olimpiada. 
 

Kėdainių rajono 7-8 klasių mokinių biologijos olimpiados 

darbų vertinimas. 
 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija 

KŠPT svetainėje 

www.centras.ked

ainiai.lm.lt/konku

rsai 

iki 15  d.  

34.  17 d. 
VGTU, Verslo 

vadybos fakultetas 

(Saulėtekio al.11, 

Vilnius) 

21-osios Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiados 

respublikos etapas. 

Dalyvauja - Žygimantas Civilka, IV klasė, Kėdainių šviesioji 

gimnazija. 
 Danutė Čeidienė 

 

35.  21 d. 13 val. 
Juozo Paukštelio 

pagrindinė 

mokykla (Vilniaus 

g.11) 

Kėdainių rajono 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo 

konkursas.  
 

Vilija Girdauskaitė   

Registracija 

KŠPT svetainėje 

www.centras.ked

ainiai.lm.lt/konk

ursai 

iki 7  d. 

36.  23 d. 12 val. 
„Aušros” 

sveikatinimo ir 

sporto pagrindinė 

mokykla 

(Chemikų g. 30) 

Anglų kalbos poezijos ir dramos šventė. 
 

Vilija Girdauskaitė 

Paraiškas siųsti 

el.p.ningrida@ya

hoo.co.uk. 
iki balandžio 1 d. 

37.  23 d. 9 val. 
„Atžalyno” 

gimnazija 

(Mindaugo g.18) 

Kėdainių rajono 5-12 klasių mokinių informacinių 

technologijų olimpiada. 
Danutė Čeidienė 

Registracija 

KŠPT svetainėje 

www.centras.ked

ainiai.lm.lt/konk

ursai 

iki 21  d. 

38.  24 d. 10 val.  

 

13 val. 
 Švietimo 

pagalbos tarnyba  

(Josvainių g.40) 

Kėdainių rajono 8 klasių mokinių rusų kalbos olimpiada. 

 

Kėdainių rajono 8 klasių mokinių rusų kalbos olimpiados 

darbų vertinimas.  
 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija 

KŠPT svetainėje 

www.centras.ked

ainiai.lm.lt/konk

ursai 

iki 22  d. 

39.  23–24 d. 
Vilniaus Justino 

Vienožinskio 

dailės mokykla 

(S.Konarskio g. 

37/2, Vilnius) 

Lietuvos mokinių dailės olimpiados respublikos etapas. 

Dalyvauja-Ema Šneiderytė, I klasė, Kėdainių  dailės mokykla.  
 

Vilija Girdauskaitė 

 

40.  24–25 d. 
Lietuvos 

Lietuvos mokinių istorijos olimpiados respublikos etapas. 

Dalyvauja- Jonas Jačiunskis, IV klasė, Kėdainių rajono  

 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai
mailto:el.p.ningrida@yahoo.co.uk
mailto:el.p.ningrida@yahoo.co.uk
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
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edukologijos 

universitetas 

(T.Ševčenkos g. 

31, Vilnius) 

Josvainių gimnazija.  
 Vilija Girdauskaitė 

41.  29 d. 9 val. 

 

13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g.40) 

Kėdainių rajono 7- 8 klasių mokinių fizikos olimpiada. 

 

Kėdainių rajono 7-8 klasių mokinių fizikos olimpiados darbų 

vertinimas. 
 

Danutė Čeidienė 

Registracija 

KŠPT svetainėje 

www.centras.ked

ainiai.lm.lt/konk

ursai 

iki 27  d. 

42.  Iki gegužės 8 

d. 

7- 12 klasių mokinių ir dailės mokytojų parodos - konkurso 

„Gimtasis miestas miniatiūrose” I-asis etapas. 
 Vilija Girdauskaitė 

 

I-ojo ir II-ojo 

etapų nuostatai 

pridedami. 

Žr. 2 ir 3 

PRIEDAI 

V. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS, MOKINIŲ UGDYMAS KARJERAI 
 

43.  1 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba  

(Josvainių g.40) 

Rajono mokinių tarybos pasitarimas. 

 

Vilija Girdauskaitė 

 

44.  7 – 17 d. 
Profesinio rengimo 

centras 

(Šėtos g. 105) 

Atvirų durų dienos. 

 

Organizatorius – Kėdainių profesinio rengimo centras. 

Informacija tel: 

68 302 

45.  10 d. 10 val. 
Šviesioji gimnazija 

(Didžioji g. 62) 

Lietuvos aukštųjų mokyklų mugė. 
 

Organizatoriai – Kėdainių šviesiosios gimnazijos Mokinių 

karjeros grupė. 

Registracija tel: 

8 687 14793, 

Rita Bagdonaitė 

46.  10-12 d.  
Mykolo Romerio 

universitetas 

(Ateities g. 20, 

Vilnius) 

Lietuvos moksleivių sąjungos pavasario forumo 21-oji 

asamblėja. 
 

 Vilija Girdauskaitė 

 

47.  16 d. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba  

(Josvainių g.40) 

Rajono mokyklų moksleivių savivaldų institucijų vadovų 

pasitarimas. 
Vilija Girdauskaitė 

 

48.  17 d. 9.30 val. 
„Aušros” 

sveikatinimo ir 

sporto pagrindinė 

mokykla 

 (Chemikų  g. 30) 

 

Bendrojo ugdymo mokyklų 5-12 klasių mokinių 

konferencija: 

„Prabilkit į širdį”(Iz 40, 1a), skirta Pašvęstojo gyvenimo 

metams paminėti. 

 

Nuostatai išsiųsti 

į mokyklas. 

Informacija tel.:  

8686 93543, Zita 

Kairaitytė. 

 

 

 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
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VI. TĖVŲ ŠVIETIMAS 
 

49.  14 d. 17,10 val.  
Akademijos 

gimnazijos 

„Kaštono“ skyrius 

(J.Kriščiūno g. 5, 

Akademija) 

Paskaita Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos  

„Kaštono“ skyriaus mokinių tėvams: 

„Apie vaikų ugdymą: jaučiame, kad tapo sunkiau būti 

tėvais. Kodėl?“. 
 

Lektorius - eduk. m. magistras Henrikas Vaicekauskas, 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktorius.  

 

50.  21 d. 12 val. 
Krakių Mikalojaus 

Katkaus gimnazija 

(Kauno g. 26, 

Krakės) 

Paskaita Kėdainių rajono Krakių Mikalojaus Katkaus 

gimnazijos pradinių klasių tėvams ir pedagogams: 

„Efektyvus bendravimas su 7 - 11 metų vaikais”. 
 

Lektorė - vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnyba. 

 

 

VII. PARODOS 

 

51.  balandžio 

mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g.40) 

Kėdainių „Ryto“ pagrindinės mokyklos dailės mokytojos 

Audronės Rudienės tapybos darbų paroda „Formų 

istorijos“. 

 Danutė Čeidienė 

 

52.  balandžio 

mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g.40) 

Kėdainių mokyklos-darželio ,,Puriena“ 2 ir 3 klasės 

mokinių karpinių paroda „Saulėtu pavasario takeliu“.  

Parodą parengė - mokytoja metodininkė Jovita Krutkienė, 

Kėdainių mokykla-darželis „Puriena”. 

Danutė Čeidienė 

 

53.  balandžio 

mėn. 
Kauno kolegijos 

Kėdainių Jonušo 

Radvilos studijų 

centras 

(J.Basanavičiaus g. 4) 

 

Kėdainių „Ryto” pagrindinės mokyklos mokinės Eitvilės 

Mickevičiūtės (8 kl.) grafikos darbų paroda „Linksmos 

išdaigos”. 

Parodą parengė - mokytoja metodininkė Audronė Rudienė, 

Kėdainių „Ryto” pagrindinė mokykla. 

 

54.  balandžio 

mėn. 
Kėdainių kultūros 

centras 

(J.Basanaviačiaus g. 

24) 

Dailės mokytojų kūrybinių darbų paroda „Sapnų 

gaudyklė”. 
 

Parodos organizatoriai: rajono dailės mokytojų metodinis 

būrelis, Kėdainių kultūros centro dailininkė Rima 

Stadalnykienė. 

 

55.  balandžio 20 - 

gegužės 6 d. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g.40) 

Pradinio ugdymo mokinių dailės, technologijos darbelių 

paroda „Mama, tu mano širdies dalelė”, skirta Motinos 

dienai. 

Parodos organizatoriai: rajono pradinio ugdymo metodinio 

būrelio taryba. 
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56.  1-13 d.  
Pelėdnagių 

„Dobiliuko” 

skyrius 

(V.Koncevičiaus 

g. 7) 

 

13-30 d. 
Miegėnų 

pagrindinė 

mokykla 

(Mechanizatorių g. 

4) 

Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinės mokyklos 

Pelėdnagių „Dobiliuko” skyriaus priešmokyklinio ugdymo 

grupės ugdytinių paroda „Vaikų Velykėlės”. 

Parodą parengė - priešmokyklinio ugdymo pedagogė Roma 

Bagdonienė. 

 

 

57.  balandžio 

mėn. 
Josvainių 

gimnazijos 

Pernaravos skyrius 

(Jadvygos Juškytės 

g. 33, Pernarava) 

Kėdainių „Ryto“ pagrindinės mokyklos 5-10 klasių 

mokinių dailės kūrybinių darbų paroda.  

Parodą parengė - mokytoja metodininkė Audronė Rudienė, 

Kėdainių „Ryto” pagrindinė mokykla. 

 

 

 

VIII. UGDYMO ĮSTAIGOSE 
 

58.  1-28 d. 
Akademijos 

gimnazija 

(Jaunimo g. 2 A) 

Bendrojo ugdymo mokyklų 4 klasių mokinių ir mokinių, 

turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, rašinių konkursas 

„Laiškas mamai“. 

Organizatoriai: direktoriaus pavaduotoja Nijolė Šturmienė, 

mokytoja metodininkė Sigita Paškevičienė, vyr. spec. pedagogė 

– logopedė Jolanta Krasauskienė, Kėdainių rajono Akademijos 

gimnazija. 

Nuostatai bus 

išsiųsti į mokyklas. 

59.  2 d. 11 val. 
lopšelis-darželis 

“Pasaka” 

(Aušros  g. 21) 

Metodinė diena „Paukšteliai iš tolių į tėviškę suka…”, skirta 

Lietuvos ikimokyklinių įstaigų projekto „Paukščių metai” 

Kristijono Donelaičio kūrybos savaitei paminėti. 
 

Organizatorės: ikimokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė 

Rasa Simonavičienė, meninio ugdymo pedagogė metodininkė 

Dalia Sirijatavičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė 

metodininkė Daiva Kasperiūnienė, vyr. priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė Jolanta Karašauskienė, l/ d „Pasaka”. 

Kviečiami 

dalyvauti 1-2 

ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

pedagogai . 

60.  16 d. 8,45 val. 
Mokykla-darželis 

,,Puriena“ 

(Mindaugo g. 20) 

Atvirų durų diena rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogams Kėdainių mokykloje-darželyje 

,,Puriena“. 
Aušra Nesterovienė 

Žr. 4 PRIEDAS 

61.  16 d. 11 val. 
Josvainių 

gimnazija 

(Ariogalos g. 19) 

„Šachmatų karaliaus“ rinkimų šventė. 
 

 Organizatorės: mokytoja metodininkė Rūta Šlikienė ir mokytoja 

metodininkė Bena Donauskienė, Josvainių gimnazija.   

Registracija iki 14 

d. tel: 8 68205613, 

Bena Donauskienė. 

Vietų skaičius 

ribotas. 
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62.  23 d. 9 val. 
lopšelis-darželis 

„Varpelis” 

(Pavasario  g. 8) 

Atvira veikla priešmokyklinės grupės ugdytiniams:  

„Žydi gėlės”. 
 

Pamoką veda -  vyr. priešmokyklinio ugdymo pedagogė Nijolė 

Šaulienė. 

Registracija tel.:  

52412 

63.  24 d. 11 val. 
mokykla-darželis 

„Vaikystė” 

(Mindaugo g.21) 

Viktorina „Saugaus eismo ABC” . 

(Dalyvauja 2-4 klasių mokinių komandos iš m/d ,,Puriena", 

Vilainių m/d ,,Obelėlė" ir Kėdainių rajono Labūnavos 

pagrindinės mokyklos Pelėdnagių m/d ,,Dobiliuko“ skyriaus). 
 

Organizatorės: mokytoja metodininkė Virginija Žemaitienė,  

mokytoja metodininkė Roma Dzikienė, mokytoja metodininkė 

Rasa Levanienė, Kėdainių m/d „Vaikystė”. 
 

 

64.  30 d. 9,30 val. 
lopšelis-darželis 

„Žilvitis” 

(Respublikos g. 2) 

Kėdainių rajono ikimokyklinių įstaigų folklorinių ansamblių 

projektas: 

„Ei, mažiukai, duokim garo”.  

 

Organizatorius - l/d „Žilvitis” komanda.   
 

Nuostatai  

Žr. 1 PRIEDAS 

 

IX. INFORMACIJA 

 

1. 2015 metų gegužės mėn. vyks: 

●  6-8 klasių mokinių matematikos olimpiada Šiaulių universitete (gegužės 2 d.); 

●  Kėdainių rajono 8-ų klasių chemijos olimpiada (gegužės 5 d.); 

●  Kėdainių rajono 6 ir 8 klasių mokinių anglų kalbos konkursas (gegužės 8 d.). 

2.  Kviečiame pristatyti pradinio ugdymo mokinių dailės, technologijos darbus, skirtus Motinos 

dienai iki balandžio 17 d. į KŠPT (Danutė Čeidienė, 2 kab.). 

 

3. Balandžio 16 d. Kėdainių švietimo pagalbos tarnyboje vyks seminaras savivaldybės įmonių 

buhalteriams „VSAFAS ir teisės aktų, kurie yra susiję su valstybės ir savivaldybių turto apskaita , 

pasikeitimai 2015 metais“. Seminaro lektorė - Renata Paškauskienė, UAB „Factus Sum“ VSAFAS 

mokymo programų vadovė. Registracija ir informacija el.paštu: konsultacijos@factussum.lt arba 

tel.8698 80042. 

4. Šiais metais Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras  pradeda V-ąjį Olweus patyčių 

prevencijos programos įgyvendinimo etapą. Mokyklas, pageidaujančias įgyvendinti šią programą 

2015 - 2016 metais, kviečiame susipažinti su SPPC tinklapyje www.sppc.lt   skyrelyje „Olweus 

programa“ esančia informacija apie programą, užpildyti ir atsiųsti  Mokyklų atrankos klausimyną. 

Klausimyną galima rasti www.sppc.lt skyrelio „Olweus programa“ poskyryje „Dokumentai“. 

Prašome mokyklų užpildytus klausimynus siųsti iki š.m. balandžio 17 d. adresu Specialiosios 

pedagogikos ir psichologijos centras, Viršuliškių g. 103, Vilnius (su prierašu OLWEUS 

PROGRAMOS ATRANKAI). Iš pradžių galite nuskanuoti užpildytus klausimynus ir atsiųsti el.paštu 

olweus.programa@sppc.lt .  

Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į Renatą Mazūrienę tel. 85 2305377 arba į Aną 

Buzarevič tel. 860334227. 

 

http://www.sppc.lt/
http://www.sppc.lt/
mailto:olweus.programa@sppc.lt

