
1 

 

PATVIRTINTA 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus 2015 m. sausio 29  d. 

įsakymu Nr. V- 17 

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

www.centras.kedainiai.lm.lt 
 

2015 m. vasario mėn. planas 
 

Eil. 

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

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  4 d. 8 val. 
Dotnuvos 

pagrindinė mokykla 

(Vilties g. 21) 

Seminaras Kėdainių rajono Dotnuvos pagrindinės 

mokyklos mokytojams: 

„Mobilių įrenginių HP-pupil 108 panaudojimas ugdymo 

procese“. 
 

Lektorius - vyr. mokytojas Vilmantas Jasiulevičius, Kėdainių 

rajono Dotnuvos pagrindinė mokykla. 
Rūta Tiškuvienė 

 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 

Eur ( 2,00 Lt).  

  

2.  4 d. 14 val. 
Josvainių gimnazija 

(Ariogalos g.19) 

Paskaita Kėdainių rajono Josvainių gimnazijos 

pedagogams: 

„Neformaliojo kritinio mąstymo ugdymo galimybės”. 
 

Lektorė - Aušra Nesterovienė, neformaliojo vaikų švietimo 

konsultantė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

metodininkė. 
 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 

Eur ( 2,00 Lt) 

3.  4 d. 14 val. 
Šv. Juozapo 

parapijos namai 

Paskaita tikybos  mokytojams: 

„Religinio ugdymo šeimoje įtaka asmenybei“. 
 

Lektorė - vyr. mokytoja Lina Vaicekauskaitė, Kėdainių rajono 

Šėtos gimnazija. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 

Eur ( 2,00 Lt) 

4.  4 d., 26 d. 14 

val. 
l/d “Aviliukas” 

(Lukšio g. 9A) 

 

Seminaras Kėdainių l/d „Aviliukas” pedagogams : 

„Ikimokyklinio ugdymo kokybės gerinimas“. 
 

Lektorės: Laisvyda Stogevičienė, Kėdainių l/d “Aviliukas” 

direktorės pavaduotoja; auklėtoja Vaida Mašiotaitė, vyr. 

auklėtoja Jolanta Bazarienė, Kėdainių l/d “Aviliukas”. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 

Eur ( 2,00 Lt) 
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5.  4 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Seminaras Panevėžio regiono profesinio veiklinimo 

organizatoriams: 

„Profesinis veiklinimas mokykloje. Bendradarbiavimas su 

įmonėmis ir organizacijomis”. 
 

Lektorė – Simona Uleckienė, LMNŠC vyr. profesinio 

veiklinimo organizatorė. 
Neringa Vaicekauskienė 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 

Eur ( 2,00 Lt) 

6.  4 d. 13 val. 
Šviesioji gimnazija  

(Didžioji g.62) 

 

Seminaras Kėdainių šviesiosios gimnazijos anglų kalbos 

mokytojams: 

„Socialinės ugdymo(si) aplinkos Edmodo panaudojimo 

galimybės”. 

 

Lektorė -  mokytoja metodininkė Gitana Kaupienė, Kėdainių 

šviesioji gimnazija. 
Aušra Nesterovienė 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 

Eur ( 2,00 Lt) 

  

7.  5 d. 11 val. 
“Aušros” 

sveikatinimo ir 

sporto pagrindinė 

mokykla 

(Chemikų g.30) 

Seminaras Kėdainių „Aušros” sveikatinimo ir sporto 

pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojams, 

pagalbos mokiniui specialistams: 

„Kompetencijų ugdymas ir mokymo(si) vertinimas. 

Metodų kaitos įvairovė pradiniame ugdyme“. 
 

Lektorės: Rita Lukoševičienė, Kėdainių “Aušros” 

sveikatinimo ir sporto pagrindinės mokyklos direktoriaus 

pavaduotoja; mokytoja metodininkė Danguolė Tumėnienė, 

Kėdainių „Aušros” sveikatinimo ir sporto pagrindinė 

mokykla. 
Neringa Vaicekauskienė 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 

Eur ( 2,00 Lt) 

 

 

 

8.  5 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Mokymai mokytojams, kuruojantiems mokinių savivaldą: 

„Darbas su mokinių savivaldomis. Individualaus santykio 

kūrimas. Interesų atstovavimas“. 
 

Lektoriai: VŠĮ Politikos tyrimų ir analizės instituto ekspertai 

Nerijus Miginis, Marius Ulonas. 
Vilija Girdauskaitė 

 

9.  12 d. 9 val. 
Daugiakultūris 

centras 

(Senosios Rinkos a. 

12) 

Paskaita istorijos mokytojams : 

„Informacijos talpinimas viešojoje erdvėje. Propagandinė 

informacija žiniasklaidoje“. 
 

Lektoriai:  Lietuvos kariuomenės strateginių komunikacijų 

departamento atstovai Tomas Čeponis,  Karolis Zikaras. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 

Eur ( 2,00 Lt).  

  

10.  12, 26 d. 12 val. 
Dailės mokykla 

(Paeismilgio g.12A) 

Paskaita  Kėdainių kalbų mokyklos mokytojams: 

„Veltinio vėlimas“. 
 

Lektorė - Kėdainių dailės mokyklos direktorė Vida 

Burbulienė. 
Neringa Vaicekauskienė 
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11.  17 d. 10 val. 
Mokykla-darželis 

„Puriena“ 

(Mindaugo g. 20) 

Seminaras Kėdainių mokyklos - darželio „Puriena” 

pedagogams: 

„Tarptautinių projektų taikymo galimybės ugdymo 

procese“. 
 

Lektoriai: mokytoja Rasa Juknevičienė, edukologijos 

magistrė,  vyr.mokytoja Renata Šimanauskienė, gretinamosios 

kalbotyros magistrė, Kėdainių mokykla - darželis „Puriena”. 
 

Aušra Nesterovienė 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 

Eur ( 2,00 Lt) 

  

12.  18 d. 9 val. 
„Ryto“ pagrindinė 

mokykla 

(Pavasario g. 6) 

Seminaras Kėdainių „Ryto“ pagrindinės mokyklos 

mokytojams: 

„Gabių vaikų atpažinimas ir ugdymas. Gabių vaikų 

ugdymo modelis“ . 
 

Lektorė - Asta Krasauskienė, Kėdainių šviesiosios gimnazijos 

direktoriaus pavaduotoja. 
Aušra Nesterovienė 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 

Eur ( 2,00 Lt).  

  

13.  18 d. 10 val. 
Juozo Paukštelio 

pagrindinė mokykla 

(Vilniaus g. 11) 

Seminaras Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinės 

mokyklos mokytojams: 

„Aktyvaus mokymosi metodų taikymas pamokoje 

naudojant IQES online sistemą“. 
 

Lektorės: mokytoja metodininkė Jūratė Kavaliauskienė;  

direktorės pavaduotoja ugdymui, mokytoja metodininkė 

Tereza Sotnik, Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinė 

mokykla.   
Rūta Tiškuvienė 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 

Eur ( 2,00 Lt).  

14.  18 d. 10 val. 
Muzikos mokykla 

(Didžioji  g. 43) 

Seminaras  Kėdainių muzikos  mokyklos mokytojams: 

„Jaunojo smuikininko virtuozinės technikos ugdymo 

etapai“. 
 

Lektorė - mokytoja metodininkė Laimutė Bliujienė, Kauno 

J.Naujalio muzikos  gimnazija. 
Neringa Vaicekauskienė 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 

Eur ( 2,00 Lt).  

  

15.  18 d.  10 val. 
Dailės mokykla 

(Paeismilgio g. 

12A) 

Seminaras neformaliojo vaikų švietimo mokyklų 

direktoriams ir jų pavaduotojams: 

„Mokyklos strateginio planavimo etapai: misijos, vizijos ir 

vertybių numatymas; strateginių tikslų hierarchija”(1 

dalis). 
 

Lektorius - Rytas Tamašauskas, Kėdainių rajono savivaldybės 

švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas. 
Rūta Tiškuvienė 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 

Eur ( 2,00 Lt).  

16.  18 d. 13  val. 
Šėtos socialinis ir 

ugdymo centras 

(Ramygalos  g.34) 

Seminaras Šėtos socialinio ir ugdymo centro 

bendruomenei: 

„Vaiko kūrybiškumo ugdymas daile. Molio lipdymo 

stebuklas“. 
  
Lektorės: Ijola Petrauskienė, andragogikos magistrė, Šėtos 

socialinio ir ugdymo centro direktorės pavaduotoja; mokytoja  

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 

Eur ( 2,00 Lt).  
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Gintarė Boreišienė, Kėdainių r. Šėtos gimnazija. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

17.  18 d. 13  val. 
l/d „Aviliukas” 

(Lukšio g. 9A) 

Paskaita  Kėdainių l/d „Aviliukas” pedagogams: 

„Bandymų, stebėjimų panaudojimas vaikų žaidybinėje 

veikloje“. 
  
Lektorė - priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė 

Inga Župerkienė, Kėdainių l/d „Aviliukas”. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 

Eur ( 2,00 Lt).  

  

18.  18-20 d. 13  val. 
m/d „Vaikystė” 

(Mindaugo g. 21) 

 

Seminaras Kėdainių m/d „Vaikystė” bendruomenei:  

„Fizinės ir dvasinės sveikatos stiprinimas ikimokyklinėje 

įstaigoje”. 
  
Lektorius - Eligijus Valskis, sveikos gyvensenos mokytojas, 

Lietuvos sveikuolių sąjungos viceprezidentas. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 

Eur ( 2,00 Lt).  

  

19.  18 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Informacinių komunikacinių technologijų kursai 

besiatestuojantiems ugdymo įstaigų darbuotojams pagal 

pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto 
TECHNOLOGINĘ dalį (1 - asis seminaras). 

Kursų programa patvirtinta ŠMM ministro įsakymu Nr. ISAK-555, 2007-

03-29.  
 

Lektorė – Rūta Tiškuvienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos metodininkė.  

Būtina 

registracija iki   

15 d. tel.5 25 44  

arba el. p.:  

r.tiskuviene@gm

ail.com 

Dalyvio 

mokestis– 28,96 
Eur (100 Lt.) 

20.  19 d. 12 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Seminaras pradinių klasių mokytojams: 

„Aktyvių pamokų panaudojimo galimybės 3 ir 4 klasėse“. 

 

Lektorė - mokytoja ekspertė Rasa Rugelienė, Kėdainių “Ryto” 

pagrindinė mokykla. 
Aušra Nesterovienė 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 

Eur ( 2,00 Lt) 

  

21.  20 d. 10 val. 
Vilkaviškio rajonas 

Keturvalakių 

mokykla - 

daugiafunkcinis 

centras 

Seminaras Kėdainių rajono Surviliškio Vinco Svirskio 

pagrindinės mokyklos ir Vilkaviškio rajono Keturvalakių 

mokyklos - daugiafunkcinio centro mokytojams: 

„Mokinio asmeninės pažangos fiksavimo būdai ir 

priemonės. Gerosios patirties sklaida”.   
 

Lektoriai: Vilma Lukšienė, direktoriaus pavaduotoja, 

mokytoja metodininkė, edukologijos magistrė Žydrė 

Svetikienė, mokytoja metodininkė Stasė Šileikienė, Kėdainių 

rajono Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė mokykla; 

Vilkaviškio rajono Keturvalakių mokyklos - daugiafunkcinio 

centro mokytojų komanda. 
Rūta Tiškuvienė 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 

Eur ( 2,00 Lt)  

 

mailto:r.tiskuviene@gmail.com
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22.  21 d. 10 val. 
l/d „Vyturėlis” 

(Josvainių g.53) 

Seminaras  Kėdainių l/d „Vyturėlis” pedagogams: 

„Ugdymo galimybės vaikams, turintiems specialiųjų 

poreikių. Menų terapijos metodų taikymas“. 
  
Lektorė - Solveiga Zvicevičienė,  Lietuvos Edukologijos 

universiteto lektorė,socialinių mokslų doktorantė. 
Neringa Vaicekauskienė 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 

Eur ( 2,00 Lt).  

  

23.  24 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Paskaita informacinių technologijų mokytojams: 

„Edmodo aplinkos naudojimas ugdymo proceso 

tobulinimui”. 
 

Lektorės: mokytoja metodininkė Rasa Jėckienė, Kėdainių 

šviesioji gimnazija, mokytoja Rūta Pečiulienė, Kėdainių 

rajono Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija. 
Rūta Tiškuvienė 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 

Eur ( 2,00 Lt).  

  

24.  25 d.  
Išvykstame 8 val. 

nuo Švietimo 

pagalbos tarnybos 

(Josvainių g. 40)  

Seminaras bendrojo ugdymo mokyklų vadovams ir 

lyderių komandų nariams: 

„Mokinių socialinių kompetencijų ugdymo sistema Šiaulių 

miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose (vizitai 

mokyklose)“. 

 

Lektoriai: Edita Minkuvienė, Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo skyriaus Formaliojo ugdymo 

poskyrio vyriausioji specialistė; Šiaulių Salduvės ir Medelyno 

progimnazijų, Saulėtekio gimnazijos vadovai. 
Rūta Tiškuvienė 

Būtina 

registracija iki 

18 d. tel: 5 25 44 

arba el.paštu 

r.tiskuviene@gm

ail.com  

Vyksta po 2-3 

atstovus: vadovas 

ir lyderių 

komandų nariai.  

Dalyvio 

mokestis – 12 

Eur ( 41,43 Lt). 

25.  25 d. 10  val. 
„Ryto” pagrindinė 

mokykla 

(Pavasario g.6) 

Paskaita technologijų mokytojams: 

„Meninė raiška kultūros erdvėse“. 
  
Lektorė - Rima Stadalnykienė, Kėdainių kultūros centro 

dailininkė. 
Neringa Vaicekauskienė 

Dalyvio 

mokestis - 4 

Eur ( 13,81  Lt).  

Registracija iki 

vasario 20 d.  

tel.: 52544   

26.  26 d. 10 val. 
Dailės mokykla 

(Paeismilgio g.12A) 

Seminaras dailės mokytojams: 

„Greitoji tapyba“. 
 

Lektorė - mokytoja metodininkė Irina Dima, Kėdainių dailės 

mokykla. 
Neringa Vaicekauskienė 

Kviečiame 

dalyvauti visus 

rajono dailės 

mokytojus. 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 

Eur ( 2,00 Lt).   

27.  26 d. 12 val. 
Juozo Paukštelio 

pagrindinė mokykla 

(Vilniaus g.11) 

Seminaras Josvainių gimnazijos ir Kėdainių Juozo 

Paukštelio pagrindinės mokyklos mokytojams: 

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

projekto „Mascil“ medžiaga (I sesija. I grupė). 
 

Lektorės:  mokytoja metodininkė Giedrė Paškevičienė, 

Josvainių gimnazija; mokytoja metodininkė Asta 

Juchnevičienė, Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinė 

mokykla.  
Aušra Nesteovienė 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 

Eur ( 2,00 Lt).  
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28.  26 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

 

Seminaras užsienio kalbų (anglų, vokiečių, rusų) 

mokytojams,  dėstantiems A2 ir B1/ B2 lygiais: 

„Aktyvių kalbėjimo ir rašymo metodų taikymas užsienio 

kalbų pamokose”. 
 

Lektorė - mokytoja ekspertė Daiva Petkevičiūtė, Kėdainių 

šviesioji gimnazija. 
Aušra Nesteovienė 

Pažymėjimo 

blankas – 0,58 

Eur ( 2,00 Lt).  

 

  

29.  27 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Seminaras socialiniams pedagogams, pradinių klasių ir 

pageidaujantiems pedagogams: 

„Kaip motyvuoti vaikus mokytis?”. 
 

Lektorė - psichologė Rasa Šimkonienė, Vilnius. 
 

Aušra Nesteovienė 

 

Būtina 

registracija iki 

20 d. tel: 5 25 44 

arba el.paštu 

a.nesteroviene@

gmail.com 

Dalyvio 

mokestis – 12 

EUR (41,43 Lt.) 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 

 

28.  Vasario mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi 

poreikiai: 

●  Kėdainių rajono Josvainių gimnazijos; 

●  Kėdainių J. Paukštelio pagrindinės mokyklos; 

●  Kėdainių “Ryto” pagrindinės mokyklos; 

●  Kėdainių rajono Dotnuvos pagrindinės mokyklos. 
  

Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė, Arūnė Jakutienė, 

Dalia Šeliakienė, Vytautas Rokas  

 

29.  Kovo mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi 

poreikiai: 

●  Kėdainių rajono Krakių M. Katkaus gimnazijos; 

●  Kėdainių rajono Miegėnų pagrindinės mokyklos. 
  

Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė, Arūnė Jakutienė, 

Dalia Šeliakienė, Vytautas Rokas 

Vertinimui 

reikalingus 

dokumentus 

prašome  

pristatyti iki  

vasario 20 d. 

30.  Vasario mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Informacija dėl brandos egzaminų. 

Specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, kuriems 

reikalinga pažyma apie brandos egzaminų užduoties formos, 

vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymą, reikia pateikti 

šiuos dokumentus: 

● tėvų sutikimą; 

● ugdymosi pasiekimų aprašą (3 priedas); 

● rašto darbus. 

Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė 

 

 

III. METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS 
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31.  4 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kūno kultūros mokytojų metodinis pasitarimas. 
Metodinio būrelio pirmininkas Bronislovas Šimokaitis 

Neringa Vaicekauskienė 

 

32.  5 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Direktorių pavaduotojų susivienijimo valdybos metodinis 

pasitarimas. 
 

Susivienijimo valdybos pirmininkė Audra Pakštienė 

Rūta Tiškuvienė 

 

33.  5 d. 15.30 val. 
„Atžalyno” 

gimnazija 

(Mindaugo g. 18) 

 

Kėdainių šviesiosios, Kėdainių rajono Šėtos, Kėdainių 

rajono Akademijos gimnazijų, Kėdainių suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo centro ir kitų mokyklų dailės mokytojų 

pasitarimas: 

„Dailės brandos egzamino aktualijos”. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Daiva Nurdinova 

Neringa Vaicekauskienė 

 

Kviečiame 

dalyvauti dailės 

mokytojus iš šių 

mokyklų.  

 

34.  6 d. 14.30 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Muzikos mokytojų ir meninio ugdymo vadovų  metodinis 

pasitarimas. 
Metodinio būrelio pirmininkė Živilė Būdienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

Dalyvavimas 

būtinas. 

35.  11 d. 12 val. 
„Aušros” 

sveikatinimo ir 

sporto pagrindinė 

mokykla 

(Chemikų g. 30) 

Psichologų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Arūnė Jakutienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

36.  11 d. 14 val. Kėdainių rajono Šėtos socialinio ir ugdymo centro, 

Kėdainių l/d „Aviliukas“, Kėdainių l/d „Žilvitis, Kėdainių 

rajono Akademijos gimnazijos „Kaštono“ skyriaus 

pedagogų interaktyvus metodinis pasitarimas dėl 

interaktyvios viktorinos „Kaip surasti Lietuvą – 2015“. 
 

Ijola Petrauskienė, Kėdainių rajono Šėtos socialinio ir  

ugdymo centro direktorės pavaduotoja 

 

 

37.  12 d. 9,15 val. 
l/d „Varpelis” 

(Pavasario  g. 8) 

Atvira pamoka priešmokyklinio grupės ugdytiniams: 

„Lietuva”. 
 

Pamoką veda vyr. auklėtoja Nijolė Šaulienė, Kėdainių l/d 

„Varpelis”. 

 

38.  12 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Logopedų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Laisvė Sarulienė 

Neringa Vaicekauskienė 

 

39.  12 d. 13.30 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Inga Župerkienė 

Neringa Vaicekauskienė 

Metodinių 

priemonių 

pristatymas. 

40.  13 d.  Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos darbuotojų metodinė 

išvyka į Kauno pedagogų kvalifikacijos tobulinimo centrą. 

 

41.  19 d. 14.30 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Pradinių klasių mokytojų metodinės tarybos pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Dalia Bačkienė 

Aušra Nesterovienė 
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42.  24 d. 15,30 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Informacinių technologijų mokytojų metodinis 

pasitarimas. 
Metodinio būrelio pirmininkė Asta Lukošienė 

Rūta Tiškuvienė 

 

43.  25 d.  10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Socialinių pedagogų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Jurgita Sinickienė 

Aušra Nesterovienė 

 

 

IV. OLIMPIADOS, KONKURSAI 

 

44.  6 d. 9 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

63-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados rajono etapas. 

 

 

Danutė Čeidienė 

Registracija 

KŠPT svetainėje 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai 

 iki 3 d.  

45.  9 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

63-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados rajono etapo 

darbų vertinimas.   

Danutė Čeidienė 

 

46.  9 d.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kėdainių rajono 2-4 klasių mokinių dailaus rašto 

konkursas. 

 

Danutė Čeidienė 

Registracija 

KŠPT svetainėje 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai 

 iki 9 d., darbus 

pristatyti į 2 kab. 

47.  11 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

22-osios Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) 

kalbos olimpiados rajono etapas. 

 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija 

KŠPT svetainėje 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai 

 iki 9 d.  

48.  11 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

22-osios Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) 

kalbos olimpiados rajono etapo darbų vertinimas. 

 

Vilija Girdauskaitė 

 

49.  13 d. 9 val. 
Profesinio 

rengimo centras 

(Šėtos g. 105) 

 

64-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados (9-12kl.) 

rajono etapas. 

 

Danutė Čeidienė 

 

Registracija 

KŠPT svetainėje 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai 

 iki 10  d. 

50.  17 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

64-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados (9-12kl.) 

rajono etapo darbų vertinimas. 

Danutė Čeidienė 

 

 

 

 

 

51.  19 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kėdainių rajono 2-4 klasių mokinių dailaus rašto konkurso 

darbų vertinimas. 

Danutė Čeidienė 

 

http://www.centras./
http://www.centras./
http://www.centras./
http://www.centras./
http://www.centras./
http://www.centras./
http://www.centras./
http://www.centras./
http://www.centras./
http://www.centras./
http://www.centras./
http://www.centras./
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52.  24 d. 12 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

25-osios Lietuvos mokinių istorijos olimpiados  rajono 

etapas. 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija 

KŠPT svetainėje 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai 

 iki 20 d.  

53.  24 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

25-osios Lietuvos mokinių istorijos olimpiados  rajono etapo 

darbų vertinimas. 

Vilija Girdauskaitė 

 

 

54.  25 d. 9 val. 
“Ryto” pagrindinė 

mokykla 

(Pavasario g.6) 

 Lietuvos mokinių technologijų olimpiados  rajono etapas. 

 

 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija 

KŠPT svetainėje 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai 

 iki 20  d.  

55.  26 d. 9 val. 
Dailės mokykla 

(Paeismilgio g. 

12)  

 Lietuvos mokinių dailės olimpiados  rajono etapas. 

 

 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija 

KŠPT svetainėje 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai 

 iki 20  d. 

56.  27 d. 
(olimpiados  

vykimo vieta bus 

tikslinama) 

 

21-osios Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiados 

regiono etapas. 

 

Danutė Čeidienė 

Dalyvauja 

užsiregistravę 

mokiniai. 

Kelionės išlaidas 

apmoka 

mokyklos 

57.  28 d. 
ŠU 

(Višinskio g. 19, 

Šiauliai) 

 9-12 klasių mokinių “Jaunųjų matematikų varžybos”. 

 

Danutė Čeidienė 

Dalyvauja rajono 

komanda. 

Kelionės išlaidas 

apmoka 

mokyklos 

58.  28 d. 
Lietuvos mokinių 

neformaliojo 

švietimo centras 

(Žirmūnų g. 1 B, 

Vilnius)  

 

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados respublikos 

etapas. 

 

Dalyvauja - Benas Bernadišius, Kėdainių šviesioji gimnazija. 

 

Vilija Girdauskaitė 

 

 

Kelionės išlaidas 

apmoka 

gimnazija 

59.  28 d. 
(Ignalinos 

rajonas) 

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso regiono 

etapas. 

Dalyvauja: 

● Tautvydas Kvedaravičius (10 kl.), Kėdainių 

rajono Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija; 

●  Neda Baršauskaitė (6 kl.), Kėdainių Juozo 

Paukštelio pagrindinė mokykla.   

 Danutė Čeidienė 

Kelionės išlaidas 

apmoka 

mokyklos 

 

V. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS, MOKINIŲ UGDYMAS KARJERAI 
 

60.  3 d. 14 val. 
Daugiakultūris 

centras 

(Senosios Rinkos 

a. 12) 

Pokalbis-diskusija jaunimui aktualiomis temomis su grupės 

„G&G Sindikatas“ lyderiu Gabrieliumi Liaudansku- 

SVARU.                                                                          

Organizatorius – Kėdainių rajono mokinių taryba. 

Kviečiami 

bendrojo 

ugdymo 

mokyklų 

mokiniai. 

http://www.centras./
http://www.centras./
http://www.centras./
http://www.centras./
http://www.centras./
http://www.centras./
http://www.centras./
http://www.centras./
http://www.centras./
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61.  12 d. 12 val. 
 

Karjeros diena Kėdainių šviesiojoje gimnazijoje. 

 

Organizatorė - psichologė Rita Bagdonaitė, Kėdainių šviesioji 

gimnazija. 

Pažintiniai 

profesinio 

veiklinimo vizitai 

Kėdainių įmonėse 

ir įstaigose. 

62.  27 d. 10 val. 
Daugiakultūris 

centras 

(Senosios Rinkos 

a. 12) 

 

Protų mūšis, skirtas  Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 

25-mečiui paminėti. 

 

Organizatorė - mokytoja ekspertė Audronė Pečiulytė, Kėdainių 

rajono Šėtos gimnazija. 

Nuostatai 

pridedami 12 

psl. 

 

VI. TĖVŲ ŠVIETIMAS, SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS 

 

63.  3 d. 14 val. 
Juozo Paukštelio 

pagrindinės 

mokyklos Tiskūnų 

Juozo Urbšio 

skyrius 

(Tiskūnų k. 

Kėdainių r.) 

Paskaita Vilainių seniūnijos bendruomenės tėvams:  

„Socialinių ir tėvystės gebėjimų ugdymas” II dalis 

 

Lektorė - Dalia Šeliakienė Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

vyr. socialinė pedagogė. 

 

64.  26 d. 17 val. 

l/d “Vyturėlis” 

(Josvainių g. 53) 

Paskaita lopšelio - darželio “Vyturėlis” bendruomenės 

tėvams ir pedagogams “Kaip bendrauti su vaiku, turinčiu 

ugdymosi sunkumų?” 

Lektorės:  Dalia Šeliakienė Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos vyr. socialinė pedagogė, Genovaitė Cinkuvienė l/d 

“Vyturėlis” vyr. auklėtoja. 

Pažymėjimo 

blankas - 0.58 

EUR. (2.00 Lt.) 

 

 

VII. PARODOS 

 

65.  Vasario -

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. 

 

66.  Vasario 

 mėn. 
Švietimo 

pagalbos tarnyba 

(Josvainių g. 40 

Kėdainių „Aušros” sveikatinimo ir sporto pagrindinės 

mokyklos M.Daukšos pradinio ugdymo skyriaus būrelio 

„Darbščiosios rankos” mokinių kūrybinių darbų, atliktų 

menine popieriaus lankstymo technika, paroda. 
 

Parodą parengė - pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 

Violeta Kalvaitienė, Kėdainių „Aušros” sveikatinimo ir sporto 

pagrindinė mokykla.    

 Danutė Čeidienė 

 

67.  Vasario 

 mėn. 
Švietimo 

pagalbos tarnyba 

Kėdainių lopšelio - darželio „Vyturėlis” auklėtinio Vitario 

Zuko (5 m.) piešinių paroda. 
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(Josvainių g. 40 Parodą parengė: vyresnioji auklėtoja Genovaitė Cinkuvienė, 

vyresnioji auklėtoja Nijolė Lisauskienė, socialinė pedagogė 

Ramunė Linkevičienė, Kėdainių lopšelis /darželis “Vyturėlis”.  
  

Danutė Čeidienė 

68.  Vasario 

 mėn. 
Švietimo 

pagalbos tarnyba 

(Josvainių g. 40 

Kėdainių „Atžalyno” gimnazijos IV-ų klasių mokinių 

kūrybinių darbų paroda. 

Parodą parengė - mokytoja metodininkė Daiva Nurdinova, 

Kėdainių „Atžalyno”gimnazija. 
Danutė Čeidienė   

 

 

VIII. UGDYMO ĮSTAIGOSE 

 

69.  20 d. 10 val. 
Daugiakultūris 

centras 

(Senosios Rinkos 

a. 12) 

Rajoninis ikimokyklinių įstaigų mažųjų skaitovų poezijos 

rytmetys  „PO GIMTINĖS ĄŽUOLĖLIAIS“, skirtas Justino 

Marcinkevičiaus 85 - osioms gimimo metinėms paminėti. 
  

Organizatoriai: direktorė Roma Mackevičienė; vyr. auklėtoja 

Diana Kuliešienė; vyr. auklėtoja Vanda Zajevskienė; vyr. 

auklėtoja Aldona Mockienė; vyr. logopedė Audronė Lukošiūtė; 

vyr. meninio ugdymo pedagogė Laima Avižiuvienė, Kėdainių 

lopšelis-darželis „Aviliukas“.  

Nuostatai 

pridedami  13 psl. 

Paraiška pridedama 

14 psl. 

70.  26 d. 10 val. 
Mokykla - darželis 

„Puriena” 

(Mindaugo g. 20) 

Konkursas Kėdainių rajono ikimokyklinių ir bendrojo 

ugdymo  mokyklų 5–8 metų mokiniams, turintiems kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimų bei juos ruošiantiems logopedams: 

„GARSŲ MARGI RAŠTAI“ . 
 

Organizatoriai: Kėdainių mokyklos-darželio „Puriena“ 

pedagogai. 

Nuostatai 

pridedami  

 15-16 psl. 

 

 

IX. INFORMACIJA 

1. 2015 metų kovo mėn. vyks: 

●  27- osios Lietuvos mokinių geografijos olimpiados rajono etapas  (kovo 3 d.); 

●   Kėdainių rajono 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiada (kovo 5 d.); 

●  52- osios Lietuvos mokinių  chemijos  olimpiados respublikos etapas ( kovo 19-21 d.); 

●  Rajono mokinių rusų kalbos 6-12 klasių meninio skaitymo konkursas  (kovo 13 d.); 

●  Kėdainių rajono  2-4 klasių mokinių diktanto konkursas (kovo 18 d.); 

● Matematikos konkursas „Kengūra-2015“ (kovo 19 d.); 

● Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados respublikos etapas ( kovo 13-14 d.); 

● Diktanto konkursas Kėdainių rajono 8 -ų klasių mokiniams (kovo 25 d.) 

●  48- osios Lietuvos mokinių biologijos  olimpiados respublikos etapas (kovo 26- 28d.). 

●   Kėdainių rajono 5-12 klasių mokinių informacinių technologijų olimpiada ( kovo mėn.). 

2. Kėdainių sporto centro 2015 m. vasario mėn. renginiai (pridedama 17 psl.). 

3. Vasario 28 d. Vilniaus “Senvagės” gimnazijoje vyks Lietuvos Chemijos mokytojų asociacijos 

ataskaitinė – rinkiminė konferencija. Registracija ir konferencijos programa -  

http://www.lchma.emokykla.lt/ 
 

  

http://www.lchma.emokykla.lt/
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PROTŲ MŪŠIO,  SKIRTO LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 

25-MEČIUI PAMINĖTI, 

 

NUOSTATAI 

  

TIKSLAI: 

 skatinti mokinius domėtis Lietuvos istorija; 

 prasmingai paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-metį; 

 ugdyti pasididžiavimą savo gimtojo krašto istorija. 

TEMATIKA:  protų mūšyje bus 4 turai, kiekviename jų  bus pateikta po 10 klausimų. 

KLAUSIMAI BUS SUDAROMI IŠ ŠIŲ TEMŲ: 

 Reikšmingiausi I-osios Lietuvos Respublikos (1918-1940 m.) politiniai, kultūros ir sporto 

įvykiai bei asmenybės; 

 Kėdainių kraštas 1918-1940 m.: nauji pastatai, įvykiai ir asmenybės; 

 Svarbiausi II–osios Lietuvos Respublikos (1988 – 2014 m.) politiniai, kultūros ir sporto 

įvykiai bei asmenybės; 

 Kėdainių miesto ir krašto pokyčiai II-osios Lietuvos Respublikos (1988-2014 m. ) laikais. 

PROTŲ MŪŠIO DATA IR VIETA: 

7-8 klasių mokinių komandų protų mūšis vyks 2015 m. vasario 27 d. (penktadienį) 10.00 val. 

Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūriame centre (Senosios Rinkos a. 12 ) 

9-10 klasių mokinių komandų protų mūšis vyks 2015 m. kovo 4 d. (trečiadienį) 10.00 val. Kėdainių 

krašto muziejaus Daugiakultūriame centre (Senosios Rinkos a. 12 ). 

DALYVIAI: Kėdainių miesto ir rajono bendrojo lavinimo mokyklų komandos, sudarytos iš 6 

mokinių. Visos protų mūšyje dalyvausiančios komandos bus apdovanotos padėkos raštais, o 

nugalėtojai – rėmėjų prizais. 

REGISTRACIJA IR INFORMACIJA: 

Ketinančius dalyvauti 7-8 klasių ir 9-10 klasių mokinių protų mūšiuose prašome užsiregistruoti iki 

vasario 14 d.  tel. 51778 arba el.p. daugiakulturis@gmail.com 

ORGANIZATORIAI: Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūris centras, Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba. 

_____________________________ 
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PATVIRTINTA 

                                                                                   Kėdainių lopšelio-darželio „Aviliukas“ 

                                                                                   direktoriaus 2015 m. sausio 26 d. 

                                                                                   įsakymu Nr. V-3 

  
  
RAJONINIO IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ MAŽŲJŲ SKAITOVŲ POEZIJOS RYTMEČIO  

„PO GIMTINĖS ĄŽUOLĖLIAIS“, SKIRTO 85 - OSIOMS JUSTINO MARCINKEVIČIAUS 

GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI, NUOSTATAI 

  
  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

  
1. Rajoninis ikimokyklinių įstaigų mažųjų skaitovų poezijos rytmetys (toliau – Rytmetys) 

organizuojamas Kėdainių lopšelio-darželio „Aviliukas“ iniciatyva. 

2. Rytmečio tikslai: 

2.1. paminėti tarptautinę gimtosios kalbos dieną; 

2.2. skatinti domėtis Justino Marcinkevičiaus kūryba.       

3. Rytmečio uždaviniai: 

3.1. padėti atsiskleisti talentingiems ikimokyklinio amžiaus vaikams; 

3.2. ugdyti vaikų sceninę ir kalbos kultūrą, individualią saviraišką; 

3.3. tenkinti bendravimo poreikį, suteikti džiugių emocijų. 
 

II. RYTMEČIO SĄLYGOS 

  
4. Rytmečio reikalavimai: 

4.1. dalyvis arba dalyvių grupė pasirenka po vieną Justino Marcinkevičiaus kūrinį. 

Galimos improvizacijos. Tas pats dalyvis Rytmetyje dalyvauja tik vieną kartą; 

4.2. paraišką pateikti  el. p. aviliukas@kedainiai.lt  iki 2015 m.  vasario 12 d. pagal 

pateiktą paraiškos formą (1 priedas); 

4.3. prie paraiškos formos pridėti pasirinktų kūrinių tekstus. 

5. Rytmečio dalyviai: gali dalyvauti Kėdainių rajono ikimokyklinio amžiaus vaikų grupės 

ar atskiri dalyviai 3-5 metų. Iš kiekvienos įstaigos gali dalyvauti iki 2 atstovų.   

6. Rytmetys vyks 2015 m. vasario 20 d. 1000 val. Kėdainių Daugiakultūriame centre.  

7. Visi dalyviai bus apdovanojami. 
  

III. RYTMEČIO ORGANIZATORIAI 

  
8. Koordinatorė: Kėdainių lopšelio-darželio ,,Aviliukas“ direktorė Roma Mackevičienė. 

9. Organizacinė darbo grupė: 

9.1. Diana Kuliešienė – Kėdainių lopšelio-darželio „Aviliukas“ vyresnioji auklėtoja; 

9.2. Vanda Zajevskienė – Kėdainių lopšelio-darželio „Aviliukas“ vyresnioji auklėtoja; 

9.3. Aldona Mockienė – Kėdainių lopšelio-darželio „Aviliukas“ vyresnioji auklėtoja; 

9.4. Audronė Lukošiūtė – Kėdainių lopšelio-darželio „Aviliukas“ vyresnioji logopedė. 

9.5. Laima Avižiuvienė – Kėdainių lopšelio-darželio „Aviliukas“ vyresnioji meninio 

ugdymo pedagogė.   
  

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  
10. Rytmečio organizatoriai turi teisę keisti ir pildyti nuostatus. 
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                                                                                   Mažųjų skaitovų poezijos rytmečio nuostatų 

                                                                                   „Po gimtinės ąžuolėliais“ 

                                                                                    1 priedas 

  
  
RAJONINIO IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ MAŽŲJŲ SKAITOVŲ POEZIJOS RYTMEČIO  

„PO GIMTINĖS ĄŽUOLĖLIAIS“,  SKIRTO 85 - OSIOMS JUSTINO MARCINKEVIČIAUS 

GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI, 
  

PARAIŠKA 

  
2015-02-........ 

  
  
  
Įstaigos pavadinimas ..................................................................................................................... 
  
....................................................................................................................................................... 
  
  
El. paštas ......................................................................................................................................... 
  
Telefonas .................................................................          

  
  
  

  
Eil. 

Nr. 
  

  
Skaitovo vardas, 

pavardė 

  
Amžius 

  
Eilėraščio pavadinimas 

  
Pedagogo, 

parengusio 

skaitovą, vardas, 

pavardė 
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 PATVIRTINTA 

mokyklos-darželio „Puriena“  

direktorės 2015 m. sausio 28 d.  

įsakymu Nr. V-7 

  

KONKURSO „GARSŲ MARGI RAŠTAI“ NUOSTATAI 

  

I. BENDROJI DALIS 

  
1. Konkurso „Garsų margi raštai“ (toliau – Konkurso) nuostatai reglamentuoja Konkurso 

tikslus, dalyvius, organizavimo tvarką ir reikalavimus darbams. 

2. Konkursą organizuoja Kėdainių mokyklos-darželio „Puriena“ pedagogai. 

3. Kontaktai pasiteiravimui tel. 864703339. 
  
  

II. KONKURSO TIKSLAI 

  
4. Skatinti mokinių meninę saviraišką ir kūrybiškumą. 

5. Parengti metodinių priemonių išmoktiems garsams įtvirtinti eilėraščiuose, jomis pasidalinti 

tarp rajono logopedų ir naudoti įveikiant kalbos ir kalbėjimo sutrikimus. 

6. Plėtoti įstaigos tarpinstitucinį bendravimą ir bendradarbiavimą rajone. 
   

III. DALYVIAI 

  
7. Konkurso dalyviai Kėdainių rajono ikimokyklinių ir bendrojo ugdymo  mokyklų 5–8 metų 

mokiniai, turintys kalbos ir kalbėjimo sutrikimų bei juos ruošiantys logopedai. 

8. Žiūrovų teisėmis konkurso dienos renginyje gali dalyvauti ir konkurso dalyvių tėvai. 
  

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

  
 9. Konkursas vyks 2015 m. vasario 26 d. 10 val. Kėdainių mokykloje-darželyje „Puriena“ 

(Mindaugo g. 20). 

10. Jame Konkurso dalyviai pristato savo iliustruotus darbus jiems pasirinkta forma 

(deklamuodami eilėraštį, inscenizuodami ar kt.) . 

11. Logopedai, pageidaujantys dalyvauti konkurse, atsiunčia užpildytą dalyvio anketą el. 

paštu gitanadan@gmail.com iki vasario 16 d. 
  

Dalyvio anketa 

Eilėraščio pavadinimas   

Autoriaus vardas, pavardė   

Mokinio(-ių) vardas, pavardė   

Amžius   

Klasė   

Logopedo vardas, pavardė   

Kvalifikacinė kategorija   

Mokyklos pavadinimas   

Pristatymui reikalinga įranga   
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12. Sudaryta komisija išrinks tris „Simpatijų prizus“ laimėjusius pasirodymus. 

13. Visiems dalyviams bus įteikti saldieji prizai, o pedagogams, ruošusiems Konkurso 

dalyvius pasirodymui ir iliustravimui – pažymos apie vykdytą metodinę veiklą. 

14. Konkurso dalyvių iliustruoti eilėraščiai bus sudėti į kompaktinį diską, kuriuo pasidalins 

visi rajono logopedai metodiniame pasitarime. 
 

V. REIKALAVIMAI DARBAMS 

  
15. Logopedas, ketinantis dalyvauti konkurse, parenka eilėraštį ar jo fragmentą, kurio tekste 

yra pasikartojantis įtvirtinamas garsas (s, z, c, dz, š, ž, č, dž ir jų diferencijavimo atvejai). (Pavyzdyje 

s-š garsų diferencijavimui iliustruotas R. Skučaitės eil. „Sapnai“ fragmentas. 2 kl. mokinių darbas) 

http://www.slideboom.com/presentations/1174319/R-Skucaite-Sapnai?pk=3158-c5a6-30c1-

961c-4793-7fb6-c1fd-03b2 

16. Eilėraštis parenkamas atsižvelgiant į mokinių amžių ir individualius gebėjimus. 

17. Eilėraštį iliustruoti ir pristatyti konkurse gali vienas mokinys ar mokinių grupė. 

18. Kiekviena eilėraščio eilutė iliustruojama piešiniu pasirinkta technika. 

19. Piešiniai privalo būti horizontalūs. 

20. Iliustruoti eilėraščiai privalo būti pateikti skaitmeniniame pavidale (galima naudoti 

nuotraukų tvarkymo programas). 
  

  

_______________________________ 

  
  

 

  

http://www.slideboom.com/presentations/1174319/R-Skucaite-Sapnai?pk=3158-c5a6-30c1-961c-4793-7fb6-c1fd-03b2
http://www.slideboom.com/presentations/1174319/R-Skucaite-Sapnai?pk=3158-c5a6-30c1-961c-4793-7fb6-c1fd-03b2
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Renginiai Kėdainių sporto centre 2015 m. vasario mėn. 

  

  

  

Data, vieta Renginys Dalyvauja Atsakingas 

2015.02.03 d. 9.00 val. 

Kėdainių SC 

2014/2015 m. m. rajono mokinių 

Olimpinio festivalio kaimo vietovių 

mokyklų 3x3 merginų krepšinio 

varžybos 

Kaimo gimnazijos ir 

pagrindinės mokyklos 

B. Šimokaitis 

  

2015.02.03 d. 9.00 val. 

Kėdainių SC 

2014/2015 m. m. ra 

jono mokinių Olimpinio festivalio 

kaimo vietovių mokyklų 3x3 vaikinų 

krepšinio varžybos 

Kaimo gimnazijos ir 

pagrindinės mokyklos 

B. Šimokaitis 

  

2015.02.05 d. 9.00 val. 

,,Aušros‘‘ sveikatinimo ir 

sporto pagrindinė mokykla 

2014/2015 m. m. rajono mokinių 

Olimpinio festivalio  2004 m. gim. ir 

jaun.  D.S.V. varžybos 

Gimnazijos ir miesto 

pagrindinės mokyklos 

B. Šimokaitis 

  

2015.02.10 d. 9.00 val. 

,,Atžalyno‘‘ gimnazijoje 

2014/2015 m. m. rajono mokinių 

Olimpinio festivalio  štangos 

spaudimo varžybos 

Gimnazijos ir miesto 

pagrindinės mokyklos 

B. Šimokaitis 

  

2015.02.12 d. 9.00 val. 

,,Ryto‘‘ pagrindinėje 

mokykloje 

2014/2015 m. m. rajono mokinių 

Olimpinio festivalio 2002 m. gim. ir 

jaun.  D.S.V. varžybos 

Gimnazijos ir miesto 

pagrindinės mokyklos 

B. Šimokaitis 

  

2015.02.19 d. 9.00 val. 

Akademijos gimnazija 

2014/2015 m. m. rajono mokinių 

Olimpinio festivalio badmintono 

varžybos  

Gimnazijos ir miesto 

pagrindinės mokyklos 

B. Šimokaitis 

  

2015.02.21 d. 11.00 val. 

,,Aušros‘‘ sveikatinimo ir 

sporto pagrindinė mokykla 

2014/2015 m. m. Lietuvos mokinių 

Olimpinio festivalio 2002 m. gim. ir 

jaun. merginų tarpzoninės kvadrato  

varžybos 

,,Aušros‘‘ sveikatinimo ir 

sporto pagrindinė 

mokyklos merginų 

komanda ir kiti rajonai 

B. Šimokaitis 

  

2015.02.21 d. 11.00 val. 

,,Aušros‘‘ sveikatinimo ir 

sporto pagrindinė mokykla 

2014/2015 m. m. Lietuvos mokinių 

Olimpinio festivalio 2002 m. gim. ir 

jaun. vaikinų tarpzoninės kvadrato  

varžybos 

Josvainių gimnazijos 

vaikinų komanda ir kiti 

rajonai 

B. Šimokaitis 

  

2015.02.23 d. 9.00 val. 

,,Atžalyno‘‘ gimnazijoje 

2014/2015 m. m. rajono mokinių 

Olimpinio festivalio šachmatų 

varžybos 

Gimnazijos ir miesto 

pagrindinės mokyklos 

B. Šimokaitis 

  

2015.02.24 d. 9.00 val. 

,,Aušros‘‘ sveikatinimo ir 

sporto pagrindinė mokykla 

2014/2015 m. m. rajono mokinių 

Olimpinio festivalio plaukimo  

varžybos 

Gimnazijos ir miesto 

pagrindinės mokyklos 

B. Šimokaitis 

  

2015.02.28 d.11.00 val. 

,,Aušros‘‘ sveikatinimo ir 

sporto pagrindinė mokykla 

2014/2015 m. m. Lietuvos mokinių 

Olimpinio festivalio finalinės 

plaukimo  varžybos 

Lietuvos mokyklų 

komandos 

B. Šimokaitis 

  

  

 Metodininkas Br. Šimokaitis  
 


