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KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 
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2016 m. balandžio mėn. planas 
 

Eil. 

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

    

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  1 d. 10 val. 
„Ryto“ 

progimnazija 

(Pavasario g. 6) 

 

9,30 – 10,00 val. 

dalyvių registracija  

Respublikinė pradinių klasių mokytojų konferencija: 

„Kur slypi ugdymo(si) sėkmė?“. 
Pranešimų temos: 

 „Kaip mokytis lietuvių kalbos aktyviai?“; 

 „Judėjimo džiaugsmui ir savęs pažinimui- naujas kūno kultūros vadovėlio 

komplektas 1 klasei“; 

 „Aktyvi klasė- geresniam mokymuisi‘; 

 „Kitokios pamokos kitaip“; 

 „Integruoto mokymo(-si) patirtis ir perspektyvos kokybiškam ugdymui“; 

 „Patirtinis mokymas(-is) – raktas į vaikų motyvaciją mokytis“; 

 „Kaip darbas su ActivInspire programa ugdo mokytojo ir mokinio 

kūrybiškumą?“; 

 „Įsivertinimas pamokoje“; 

 „Kryptingas meninis ugdymas. Teatrinė raiška‘; 

 „Dailės raiškos it technologijų ugdymas“; 

 „Tėvų ir mokyklos bendravimo kultūra“; 

 „Kūrybiniai darbai lietuvių kalbos pamokose“; 

 „Pagalba mokiniui“. 
 

Organizatorius - Kėdainių „Ryto“ progimnazija. 
Aušra Nesterovienė 

 

 

Dalyvauja 

užsiregistravę. 

 

Pažymėjimo 

blankas – 1,00 

eur 

2.  1 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Seminaras pedagogams, dirbantiems su vaikais, turinčiais 

autizmo spektro sutrikimų:  

„Autistiškas vaikas bendrojo ugdymo mokykloje. 

Galimybės ir iššūkiai”. 
Seminaro metu bus aptartos autizmo spektro sutrikimų turinčių mokinių 

ugdymo galimybės, o dalyviai įgis įgūdžių, reikalingų praktiniam įgytų 

žinių pritaikymui, numatant konkrečius problemų sprendimo būdus.  

Norime atkreipti dėmesį, kad šiuo metu autizmo spektro sutrikimas 

nustatomas maždaug 1 iš 88 vaikų. Kadangi šis sutrikimas nesiejamas su 

intelekto sutrikimu visi šie vaikai mokosi bendrojo ugdymo įstaigose. 

Galima daryti prielaidą, kad kas antroje klasėje mokosi po vieną vaiką, 

turintį autizmo spektro sutrikimų. Todėl būtina padėti mokytojui pažinti 

autistiškus vaikus, kad būtų tenkinami šių vaikų specialieji ugdymosi 

poreikiai.  
 

Lektorė - logopedė metodininkė Loreta Grikainienė, 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras. 
 

Vilija Girdauskaitė 
 

 

Dalyvauja 

užsiregistravę.  

 

Dalyvio 

mokestis - 15,00 

eur 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/


 

 

3.  5 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Seminaras ugdymo įstaigų direktoriams ir pavaduotojams 

ugdymui: 

„Vadovas – komunikacijos ekspertas” (2 – asis seminaras). 
 Seminaro potemės: 

● „Kas yra situacinė lyderystė ir kaip ji veikia?“; 

● „Keitimasis informacija – esminiai dalykai“; 

● „Diskusijos organizavimas ir valdymas“; 

● „Susirinkimų fasilitavimo ir valdymo klausimai“. 
 

Lektorius – Dr. Aurimas Juozaitis, akredituotas švietimo 

lyderystės konsultantas, koučingo specialistas. 
Rūta Tiškuvienė 

 

 

Dalyvauja 

užsiregistravę.  

 

Dalyvio mokestis  

– 27,00 eur 

4.  6 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

NEĮVYKS 

Seminaras priešmokyklinio, pradinio ugdymo ir 

pageidaujantiems pedagogams: 

„Kūrybinės dirbtuvės - idėjos pavasariui”. 
 

Lektorė - mokytoja metodininkė Edita Steponavičienė, Kauno 

Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla. 
Aušra Nesterovienė 

 

Registracija iki 

5 d. tel.5 25 44 

arba el. p.: 

a.nesteroviene

@gmail.com    

Dalyvio 

mokestis – 

15,00 eur 

5.  6 d. 12 val. 
Josvainių gimnazija 

(Ariogalos g.19) 

Seminaras Kėdainių r. Josvainių gimnazijos pedagogams: 

,,Interaktyvios žalingų įpročių prevencijos praktinės 

galimybės gimnazijoje". 
 

Lektorius - Artūras Šiukšta, Lietuvos blaivybės draugijos 

„Baltų ainiai” Klaipėdos padalinio pirmininkas, Nacionalinės 

tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos narys. 
Aušra Nesterovienė 

 

 

Seminaras 

mokamas. 

6.  7 d. 13 val. 
Labūnavos 

pagrindinė 

mokykla  

(Barupės g. 1, 

Labūnava) 

 

Seminaras Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos 

pedagogams:  

„Mokymosi stilių ir mokinio asmenybės įtaka mokėjimui 

mokytis”. 
 

Lektorė - psichologijos magistrė Olga Lukšienė, LSU Kėdainių 

„Aušros” progimnazija. 
Rūta Tiškuvienė 

 

Pažymėjimo 

blankas – 1,00  

eur 

7.  8 d. 9.30 val. 
l/d „Pasaka“ 

(Aušros g. 21) 

 

 

Konferencija šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų „Pasaka“ 

pedagogams:   

„Inkliuzinis lopšelis-darželis – tai mokykla visiems. Realybė 

ar siekiamybė?“. 
Pranešimų temos: 

 „Inkliuzinis ankstyvasis ir ikimokyklinis ugdymas Lietuvoje“;  

 „Švietimo pagalbos teikimas ikimokyklinio amžiaus vaikams Kėdainių 

r. savivaldybėje“; 

 „Vaikų, turinčių vidutinių ir didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, 

pasiekimai“; 

 „Integruoto ugdymo galimybė, ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus“;  

 „Autizmo spektro sutrikimų turinčio vaiko ugdymas ir pasiekimai 

bendrojo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Atvejo analizė“;  

 „Įtraukusis  švietimas – sėkmės siekiančios mokyklos dalis. Darbas 

medicininės korekcijos bei pagalbos mokiniui specialistų kabinetuose“. 

 

Organizatorius – Kėdainių l/d „Pasaka“. 
Danutė Čeidienė 

 

Dalyvauja 

užsiregistravę.  

 

Pažymėjimo 

blankas – 1,00 

eur 

 

mailto:a.nesteroviene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com


 

 

8.  8 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.  

 

Registracija iki   

15 d. tel.5 25 44  

arba el. p.:  

r.tiskuviene@g

mail.com  

 

Dalyvio 

mokestis – 

20,00 eur 

9.  9 d. 9 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

NUKELIAMA Į 

RUGSĖJO MĖN. 

 

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo kursai (1-asis seminaras. Viso – 6 

seminarai).  
Kursų programa patvirtinta ŠMM ministro įsakymu Nr. ISAK-2481, 

2007-12-18 (ŠMM ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. Nr. V-947 

redakcija).  
Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija iki 

7 d. tel. 5 25 44 

arba el.p.: 
sekretore@centra

s.kedainiai.lm.lt  

Dalyvio 

mokestis už 

vieną seminarą 

– 12,00 eur 

10.  12 d. 13 val. 
„Atžalyno“  

gimnazija 

(Mindaugo g. 18) 

 

Seminaras Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos pedagogams:  

„Mokyklos veiklos tobulinimas naudojant kolegialųjį 

grįžtamąjį ryšį ir mokyklos veiklos įsivertinimą“. 
 

Lektorė - Renata Liagienė, Prienų rajono Skriaudžių 

pagrindinės mokyklos direktorė, NMVA konsultantė. 
Aušra Nesterovienė 

 

 

Seminaras 

mokamas 

11.  13 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Seminaras mokyklų bibliotekininkams, dailės ir pradinių 

klasių mokytojams, pageidaujantiems pedagogams: 

„Biblioterapija - mūsų vidinė karalystė, gyvenanti 

pasakose“. 
  
Lektorė – Jūratė Vyžintienė, psichologė, meno terapeutė, VšĮ 

psichoterapijos ir psichologijos institutas. 
Rūta Tiškuvienė 

  

Registracija iki  

11 d.  tel. 5 25 

44 arba el. p.: 

r.tiskuviene@g

mail.com  

 

Dalyvio 

mokestis – 8,00 

eur 

12.  12 d. 12.30 val. 
Mokykla-darželis 

„Puriena” 

(Mindaugo g.20) 

Paskaita Kėdainių m/d „Puriena“ pedagogams: 

„Emocijų kontrolės įgūdžių lavinimas taikant meno 

terapiją“. 
 

Lektorė - socialinė pedagogė metodininkė Loreta Pabrinkienė, 

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija. 
Aušra Nesterovienė 

 

Paskaita 

mokama. 

13.  13 d. 13 val. 
 

Išvykstame nuo 

Švietimo pagalbos 

tarnybos 

(Josvainių g. 40) 

Seminaras istorijos, geografijos, lietuvių k. ir literatūros 

mokytojams: 

„Kėdainių r. Plinkaigalio, Pašušvio, Vozbučių, Ambraziūnų 

ir Pilsupių piliakalniai bei Skinderiškio dendrologinis 

parkas: panaudojimo būdai bei galimybės ugdymo 

procese”. 

 

Lektorius – archeologas Algirdas Juknevičius, Kėdainių krašto 

muziejus. 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija iki  

9 d.  
tel. 5 25 44  

arba el. p.: 

vilija.girdauskait

e@gmail.com   

 

Dalyvio 

mokestis – 8,00 

eur 

mailto:r.tiskuviene@gmail.com
mailto:r.tiskuviene@gmail.com
mailto:sekretore@centras.kedainiai.lm.lt
mailto:sekretore@centras.kedainiai.lm.lt
mailto:r.tiskuviene@gmail.com
mailto:r.tiskuviene@gmail.com
mailto:vilija.girdauskaite@gmail.com
mailto:vilija.girdauskaite@gmail.com


 

 

14.  14 d. 12,45 val. 
Akademijos 

gimnazija  

(Jaunimo g. 2, 

Akademija) 

Seminaras Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos 

pedagogams: 

„Pedagogų ir pagalbos specialistų kompetencijų ugdymas 

dirbant su klase ” (3-asis seminaras). 

 

Lektoriai: sveikatos psichologijos magistras Andrius Katarskis, 

asociacijos „Trinus“ vadovas; socialinio darbo magistras 

Edvinas Vrubliauskas, asociacijos „Trinus“ lektorius, 

supervizorius. 
Rūta Tiškuvienė 

  

Seminaras 

mokamas. 

15.  15 d. 10 val. 
„Ryto” 

progimnazija 

(Pavasario g. 6) 

 

XVII -oji respublikinė moksleivių ir mokytojų konferencija: 

„Gamta ir mes”. 
 

Organizatorius - Kėdainių „Ryto” progimnazija. 
 

Aušra Nesterovienė 

 

Pažymėjimo 

blankas – 1,00 

eur 

16.  18 d. 11 val. 

 

20 d. 14 val.  
Kalbų mokykla 

(Pirmūnų g.13A) 

Seminaras Kėdainių kalbų mokyklos mokytojams: 

„Programų Canvav, Kahoot, Socrative ir QuizStar 

panaudojimo galimybės ugdymo procese“. 

 

Lektorė -  mokytoja metodininkė Agnė Milašienė, Kėdainių 

kalbų mokykla. 
Aušra Nesterovienė 

Pažymėjimo 

blankas – 1 eur 

17.  19 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. 

Registracija iki   

18 d.  
tel. 5 25 44 

arba el. p.: 

r.tiskuviene@g

mail.com  

Dalyvio 

mokestis – 

12,00 eur  

18.  20 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Seminaras istorijos, pilietinio ugdymo mokytojams: 

,,Istorinio raštingumo turinys ir jo įgijimas“. 
Seminaro dalyviai: 

● sukurs reikalingų mokiniui gebėjimų ugdymo planą (pagal pateiktą 

medžiagą); 

● susipažins su teorine medžiaga apie probleminį mokymą bei Z 

kartos ypatybes, verčiančias keisti mokymo (si) metodus ir aplinką; 

● sustiprins veiklos planavimo, siekiant užtikrinti laipsniškai 

dinamišką ir nuoseklų mokinių gebėjimų plėtojimą, įgūdžius; 

● susipažins su metodais ir mokymo (si) proceso veiklomis, 

padedančiomis plėtoti mokinių kompetencijas ir skirtingų poreikių 

bei gebėjimų mokinių ugdymą; 

● aptars individualizavimo ir diferencijavimo tikslingumą. 

  
Lektorė - mokytoja ekspertė Jūratė Litvinaitė, Vilniaus Vytauto 

Didžiojo gimnazija.  
                                                                    Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija iki  

12 d.  

tel. 5 25 44  

arba el. p.: 

vilija.girdauskai

te@gmail.com 

 

Dalyvio 

mokestis – 

20,00 eur 

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


 

 

19.  20 d. 10 val.  
 Akademijos 

gimnazijos 

„Kaštono” skyrius  

(J.Kriščiūno g. 5, 

Akademija) 

Seminaras Radviliškio r. Šeduvos l/d ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogams: 

„Į vaiką orientuotas ugdymas. Ugdomosios veiklos 

organizavimas”.  
 

Lektorės: socialinė pedagogė metodininkė Sigita 

Burzdžiuvienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė 

Audra Falkauskienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Gražina 

Kulnickienė, Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos 

„Kaštono“ skyrius. 
Danutė Čeidienė 

 

 

Pažymėjimo 

blankas – 1,00 

eur 

 

 

20.  21 d. 10 val. 
Profesinio rengimo 

centras 

 (Šėtos g.105)  

 

NUKELIAMAS 

Seminaras šalies profesinio rengimo centrų profesijos 

mokytojams: 

„Modulinio profesinio mokymo ypatumai Norvegijoje”. 

 

Lektorius – Alf S. Johansen,  tarptautinės organizacijos 

„Innovation Circle Network“ generalinis sekretorius. 

 
                                                                         Aušra Nesterovienė 

Pažymėjimo 

blankas – 1,00 

eur 

 

21.  21 d. 13,30 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Seminaras užsienio kalbų mokytojams, dirbantiems pagal 

ankstyvojo užsienio kalbų mokymo programą: 

„Disciplinos palaikymo metodai užsienio kalbos pamokose 

pradinėje mokykloje”. 
  
Lektorė -  mokytoja metodininkė Jolanta Žygienė, Kauno 

Panemunės pradinė mokykla. 
Aušra Nesterovienė 

 

Registracija iki 

17 d.  

tel.5 25 44  

arba el. p.: 

a.nesteroviene

@ gmail.com  

Dalyvio 

mokestis – 

15,00 eur 

22.  21 d. 15 val. 
Šviesioji gimnazija 

(Didžioji g. 62) 

Paskaita Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokytojams: 

„Feuerstein mokymo sistema ir pagalbos galimybės “ 

 

Lektorės: psichologė Rita Bagdonaitė, mokytoja ekspertė 

Gitana Kaupienė, Kėdainių šviesioji gimnazija. 
 

Rūta Tiškuvienė 

 

Pažymėjimo 

blankas – 1,00 

eur 

 

23.  23 d. 9 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo kursai (2-asis seminaras).  
Kursų programa patvirtinta ŠMM ministro įsakymu Nr. ISAK-2481, 

2007-12-18 (ŠMM ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. Nr. V-947 

redakcija.  
Vilija Girdauskaitė 

Dalyvio 

mokestis už 

vieną seminarą 

– 12,00 eur 

24.  25 d. 9 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Mokymai mokinių vasaros poilsio ir neformaliojo vaikų 

švietimo vykdytojams, organizatoriams: 

„Higienos įgūdžių mokymo programa”. 
(Mokymų programa patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69). 

 

Lektorė –  Danguolė Avižiuvienė, Kėdainių rajono 

savivaldybės  visuomenės sveikatos biuro direktorė.  

 
 Aušra Nesterovienė   

Registracija iki 

20 d.  

tel. 5 25 44  

arba el. p.: 

a.nesteroviene

@gmail.com  

Dalyvio 

mokestis – 5,00 

eur 



 

 

25.  25 d. 13 val. 
Muzikos mokykla 

(Didžioji g. 43) 

 

Seminaras šalies smuiko mokytojams: 

„Dešinės rankos technika smuiko mokymo procese muzikos 

mokyklose“. 

 

Lektorė – mokytoja metodininkė Eglė Grigonienė, Kauno 

J.Gruodžio konservatorija. 
Rūta Tiškuvienė  

Pažymėjimo 

blankas – 1,00 

eur 

 

26.  27 d. 10 val. 
Specialioji 

mokykla 

(J. Basanavičiaus g. 

99) 

 

 

9,30 – 10,00 val. 

dalyvių registracija 

Pedagogų, dirbančių su specialiųjų poreikių mokiniais, 

forumas: 

„Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinys šiandienos 

mokykloje”. 
Forumo metu vyks darbas grupėse: 

● 1 grupė. Šeimos įtraukimas ir bendradarbiavimas su tėvais, 

tenkinant vaikų specialiuosius ugdymo(si) poreikius; 

● 2 grupė. (Įsi)vertinimo ir pažangos svarba ugdant vaikus, turinčius 

specialiųjų ugdymos(si) poreikių; 

● 3 grupė. Projektinės veiklos, kaip specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių motyvacijos skatinimo, taikymas ugdymo 

procese. 

Organizatoriai: rajono specialiųjų pedagogų metodinis būrelis, 

rajono logopedų metodinis būrelis, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnyba. 
Vilija Girdauskaitė 

Registracija iki   

22 d.  
tel. 5 25 44 

arba el. p.: 

sekretore@centr

as.kedainiai.lm.l

t  

 

Dalyvio 

mokestis – 3,00 

eur 

27.  27 d. 12 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Seminaras įvairių specialybių mokytojams, klasių 

auklėtojams, neformaliojo vaikų švietimo pedagogams: 

„Praktinės dirbtuvės - mokomės žaisdami”. 

Seminaro metu mokysimės: 

- kaip paįvairinti pamokos struktūrą. 

- kaip įtraukti didžiąją dalį mokinių  į mokymosi procesą. 

- kaip sukurti dėstomo dalyko intrigą ir į mokymąsi įvesti žaidimo elementų. 

- kaip žaidimų pagalba mokytis/kartoti įvairias užduotis. 

- kaip lengviau įsisavinti išdėstytą pamokos medžiagą. 

- kaip naudoti refleksiją pamokos metu. 

- kaip valdyti klasę. 

Lektorius - Andrius Guginis, švietimo konsultantas, žurnalistas, 

,,Creativity Partnership“ programos konsultantas.   
Aušra Nesterovienė  

Registracija iki 

17 d.  
tel.5 25 44  

arba el. p.: 

a.nesteroviene

@gmail.com   

Dalyvio 

mokestis – 

15,00 eur 

28.  28 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Mokymai įvairių dalykų mokytojams, klasių auklėtojams, 

ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams: 

„Vaikų turizmo renginių organizavimo tvarka ir 

dokumentai“. 
(programa parengta vadovaujantis Vaikų turizmo renginių aprašu, 

patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 

ISAK-330). 

Lektorė - Rima Stasionytė, UAB „Verslo aljansas”. 
Rūta Tiškuvienė 

 

Registracija iki 

22 d.  

tel.5 25 44  

arba el. p.: 

r.tiskuviene@g

mail.com    

Dalyvio 

mokestis – 6,00 

eur 

mailto:sekretore@centras.kedainiai.lm.lt
mailto:sekretore@centras.kedainiai.lm.lt
mailto:sekretore@centras.kedainiai.lm.lt
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
mailto:r.tiskuviene@gmail.com
mailto:r.tiskuviene@gmail.com


 

 

29.  28 d. 16 val. 
lopšelis – darželis 

„Vyturėlis“ 

(Josvainių g. 57) 

Paskaita Kėdainių l/d „Vyturėlis“ ikimokyklinio ugdymo 

pedagogams ir ugdytinių tėvams: 

„Autizmas: kaip su juo gyventi? Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų lietuvių k. ugdymas: metodiniai patarimai. Žaidimai - 

kaip vaiko socializacijos veiksnys“. 

Lektorės: spec. pedagogė metodininkė Rasa Merkelienė, 

auklėtoja metodininkė Genovaitė Cinkuvienė, Kėdainių 

lopšelis – darželis „Vyturėlis“; logopedė metodininkė Rima 

Juknevičienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 
Vilija Girdauskaitė 

 

Pažymėjimo 

blankas – 1,00 

eur 

 

30.  29 d. 9 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Mokymai mokinių vasaros poilsio ir neformaliojo vaikų 

švietimo vykdytojams ir organizatoriams: 

„Privalomoji pirmoji pagalba”. 
(mokymų programa patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2008 m.sausio 28 d.įsakymu Nr. V-69). 

Lektorė –  Lionė  Krutkienė, Kėdainių rajono savivaldybės  

visuomenės sveikatos biuro sveikatos stiprinimo specialistė.  

 Aušra Nesterovienė 

Registracija iki 

22 d.  

tel. 5 25 44  

arba el. p.: 

a.nesteroviene

@gmail.com   

Dalyvio 

mokestis – 6,00 

eur 

 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 

 

31.  Balandžio mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Vertinami šių ugdymo įstaigų ugdytinių specialieji 

ugdymosi poreikiai: 

● Kėdainių rajono Krakių M. Katkaus gimnazijos;  

● Kėdainių rajono Šėtos gimnazijos;  

● LSU Kėdainių „Aušros” progimnazijos;  

● Kėdainių „Ryto” progimnazijos;  

● Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinės mokyklos;  

● Kėdainių rajono Truskavos pagrindinės mokyklos;  

● Kėdainių specialiosios mokyklos;  

● Kėdainių rajono Vilainių m/d „Obelėlė”.  

Arūnė Jakutienė, Rima Juknevičienė, Jurgita Vaitelytė,  

Dalia Šeliakienė, Jūratė Vizbaraitė  

 

32.  Gegužės mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Vertinami šių ugdymo įstaigų ugdytinių specialieji 

ugdymosi poreikiai: 

● Kėdainių rajono Krakių M. Katkaus gimnazijos; 

● Kėdainių „Ryto” progimnazijos; 

● Kėdainių rajono Dotnuvos pagrindinės mokyklos; 

● Kėdainių rajono Vilainių m/d „Obelėlė”. 
Arūnė Jakutienė, Rima Juknevičienė, Jurgita Vaitelytė,  

Dalia Šeliakienė, Jūratė Vizbaraitė  

 

Vertinimui 

reikalingus 

dokumentus 

pristatyti  

iki  

balandžio 22 d. 

33.  Gegužės mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Atliekamas brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo programas tyrimas.  

Svarbu! Atvykstant turėti vaiko 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@g

mail.com  

 

 

 

mailto:a.nesteroviene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
mailto:a.psichologe@gmail.com
mailto:a.psichologe@gmail.com


 

 

III. METODINIAI IR KITI PASITARIMAI 

 

34.  7 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Anglų kalbos mokytojų metodinis pasitarimas.  
Šviesos ir Macmillan leidyklų naujų vadovėlių  „Beyond ir 

Gateway“, skirtų anglų kalbos mokymui  5- 12 klasėms, pristatymas.  
 

Metodinio būrelio pirmininkė Ingrida Neliupšienė 

Aušra Nesterovienė 

 

35.  13 d. 12 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Psichologų metodinio būrelio pasitarimas. 

 
Metodinio būrelio pirmininkė Arūnė Jakutienė 

Vilija Girdauskaitė 

 

36.  18 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Savanorius priimančių organizacijų vadovų ir LR 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamo 

projekto „Atrask save“ JGI koordinatorių susitikimas. 
Henrikas Vaicekauskas 

 

37.  25 d. 12 val. 
LSU „Aušros“ 

progimnazija 

(Chemikų g. 30) 

Logopedų metodinio būrelio pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Laisvė Sarulienė 

Vilija Girdauskaitė  

 

38.  26 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės tarybos 

pasitarimas. 
Metodinio būrelio pirmininkė Aldona Šliažaitė 

Danutė Čeidienė 

 

 

 

IV. OLIMPIADOS, KONKURSAI, ŠVENTĖS 

 

39.  1–2 d.  
Kuršėnų Lauryno 

Ivinskio gimnazija 

(V. Kudirkos g.33, 

Kuršėnai)  

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso šalies 

etapas. 

Dalyvauja:  Urtė Smulskytė, Kėdainių šviesiosios gimnazijos 4 

kl. mokinė. 
Danutė Čeidienė 

Mokinės ir 

lydinčiosios 

mokytojos 

kelionės išlaidas 

apmoka KŠPT. 

 

40.  6 d. 10 val. 
Juozo Paukštelio 

progimnazija 

(Vilniaus g. 11) 

13 val. 
Juozo Paukštelio 

progimnazija 

(Vilniaus g. 11) 

Kėdainių rajono 6-ų klasių mokinių lietuvių kalbos 

diktanto konkursas. 
 

 

Kėdainių rajono 6-ų klasių mokinių lietuvių kalbos 

diktanto konkurso darbų vertinimas. 
Danutė Čeidienė 

 

Registracija iki 

4 d.  

KŠPT 

svetainėje 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai 

41.  7-9 d. 
Birštono gimnazija 

(Kęstučio g. 29, 

Birštonas) 

64-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados šalies etapas. 

 

Dalyvauja: Karolina Juknaitė, Kėdainių šviesioji gimnazijos 2 

kl. mokinė; Martynas Želnys, Kėdainių „Atžalyno” gimnazijos 

2 kl. mokinys. 
 

Mokinių ir 

lydinčiųjų 

mokytojų 

kelionės išlaidas 

apmoka KŠPT. 

 

42.  7–9 d.  
Kauno A. Puškino 

gimnazija  

(Vytauto pr. 50, 

Kaunas)  

23-osios Lietuvos mokinių rusų k. olimpiados šalies etapas. 
 

Dalyvauja – Julija Chomenko, 3 kl. Kėdainių „Atžalyno” 

gimnazijos 3 kl. mokinė.  
Vilija Girdauskaitė 

Mokinės ir 

lydinčiosios 

mokytojos 

kelionės išlaidas 

apmoka KŠPT. 

 



 

 

43.  8–9 d. 
 Kauno Karaliaus 

Mindaugo profesinio 

mokymo centras 

(Karaliaus 

Mindaugo pr.11, 

Kaunas)  

Lietuvos mokinių technologijų olimpiados šalies etapas. 
 

 

Dalyvauja: Rusnė Lapienytė, Kėdainių J. Paukštelio 

progimnazijos 8 kl. mokinė; Jovita Urbonaitė, Kėdainių 

„Atžalyno” gimnazijos 3 kl. mokinė.  
Vilija Girdauskaitė 

 

 

Mokinių ir 

lydinčiosios 

mokytojos 

kelionės išlaidas 

apmoka KŠPT 

44.  13 d. 12 val. 
„Ryto” progimnazija 

(Pavasario g. 6) 

Kėdainių rajono mokinių užsienio kalbų šventė: 

„Europietiškos dainos fiesta-2016”. 
 

 

Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija iki 

2 d.  
pagal pateiktą 

formą el. p. 

vilija.girdauskai

te@gmail.com  

45.  14 d. 9 val. 
„Atžalyno” 

gimnazija 

(Mindaugo g. 18) 

13 val. 
„Atžalyno” 

gimnazija 

(Mindaugo g. 18) 

 

Kėdainių rajono 5-12 klasių mokinių informacinių 

technologijų olimpiada. 
 

 

Kėdainių rajono 5-12 klasių mokinių informacinių 

technologijų olimpiados darbų vertinimas. 
 

                                 Danutė Čeidienė 

 

Registracija iki 

11 d.  

KŠPT 

svetainėje 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai 

 

46.  15 d. 10 val. 
 

 

15 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Kėdainių rajono 8 klasių mokinių biologijos olimpiada. 
 

 

Kėdainių rajono 8 klasių mokinių biologijos olimpiados 

darbų vertinimas.  
 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija 

KŠPT 

svetainėje 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai 

iki 13 d. 

 

47.  20 d. 9 val. 
Suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo 

centras 

(S.Dariaus ir 

S.Girėno g. 25) 

20 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Kėdainių rajono 8-ų klasių mokinių lietuvių kalbos 

diktanto konkursas. 

 

 

 

Kėdainių rajono 8-ų klasių mokinių lietuvių kalbos 

diktanto konkurso darbų vertinimas. 
 

Danutė Čeidienė 

 

Registracija iki 

18 d.  

KŠPT 

svetainėje 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai 

 

48.  21–22 d. 
Alytaus šv. 

Benedikto gimnazija 

(Topolių g. 19 A, 

Alytus)  

 

Lietuvos mokinių dailės olimpiados šalies etapas. 
 

Dalyvauja: Eglė Urbonavičiūtė, Kėdainių dailės mokyklos 

mokinė.   
 

 Vilija Girdauskaitė 

 

Mokinės ir 

lydinčiosios 

mokytojos 

kelionės išlaidas 

apmoka KŠPT. 

 

49.  22–23 d. 
Klaipėdos Baltijos 

gimnazija, 

 (Baltijos pr. 51, 

Klaipėda)  

Lietuvos mokinių istorijos olimpiados šalies etapas. 
 

Dalyvauja: Goda Babinskaitė, Kėdainių „Atžalyno” 

gimnazijos 4 kl. mokinė. 
 

 Vilija Girdauskaitė 

 

 

Mokinės ir 

lydinčiosios 

mokytojos 

kelionės išlaidas 

apmoka KŠPT. 

 

mailto:vilija.girdauskaite@gmail.com
mailto:vilija.girdauskaite@gmail.com


 

 

50.  22–23 d.  
Karaliaus Mindaugo 

profesinio mokymo 

centras (Karaliaus 

Mindaugo pr. 11, 

Kaunas) 

Respublikinio anglų kalbos konkurso šalies etapas. 
 

 

Dalyvauja – Greta Šiūlytė,  10 kl. „Atžalyno” gimnazija. 
 

Vilija Girdauskaitė 

 

 

 

Mokinės ir 

lydinčiosios 

mokytojos 

kelionės išlaidas 

apmoka KŠPT. 

 

51.  22 d. 10 val. 
 

22 d. 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 iki 

18 d.  

KŠPT 

svetainėje 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai 

 

52.  23 d.  
LEU, socialinės 

edukologijos 

fakultetas 

(T.Ševčenkos g. 31, 

Vilnius) 

22 - osios Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo 

olimpiados šalies etapas. 
 

Dalyvauja: Rūtenis Urbšys, Kėdainių „Atžalyno” gimnazijos 2 

kl. mokinys. 
Danutė Čeidienė 

 

 

Mokinio ir 

lydinčiosios 

mokytojos 

kelionės išlaidas 

apmoka KŠPT. 

 

53.  23 d. 11 val. 
 

ŠU 

(P. Višinskio g. 25) 

Lietuvos moksleivių VI-VIII klasių moksleivių 

matematikos olimpiada.  

 
Dalyvauja rajono 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiados nugalėtojai. 

 

Danutė Čeidienė 

 

Mokinių ir 

mokytojų 

kelionės išlaidas 

apmoka KŠPT  

 

54.  26 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 iki 

22 d.  

KŠPT 

svetainėje 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai 

 

55.  28 d. 12 val. 
LSU „Aušros“ 

progimnazija 

(Chemikų g. 30) 

Anglų kalbos poezijos ir dramos šventė „Poetry and 

Drama Through Centuries“. 
 

Organizatoriai: rajono anglų kalbos mokytojų metodinis 

būrelis ir LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija. 
 

Registracijos 

anketas siųsti 

iki 20 d.  

el. p.: 

ningrida@yaho

o.co.uk 

56.  28 d. 13 val. 
Juozo Paukštelio 

progimnazija 

(Vilniaus g. 11) 

 

Kėdainių rajono 1 - 4 kl. mokinių meninio skaitymo 

konkursas. 
 

 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija 

KŠPT 

svetainėje 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai 

iki 20 d. 

57.  29 d. 
Šviesioji gimnazija 

(Didžioji g. 62) 

Kėdainių rajono 9-12 klasių mokinių anglų kalbos 

kūrybinio rašinio konkursas. 
 

Organizatorius - Kėdainių šviesiosios gimnazijos anglų kalbos 

mokytojų metodinė grupė.  
 

Informacija  

teikiama el. p.: 

d.petkeviciute@

sviesioji.lt 

 



 

 

V. TĖVŲ ŠVIETIMAS 

 

58.  4 d. 17,30 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

  

Kėdainių rajono Tėvų klubo steigiamasis susirinkimas.  

Darbotvarkėje:  

 alkoholio bei narkotikų vartojimo prevencija ugdymo 

įstaigose;  

 organizaciniai klausimai dėl rajono Tėvų klubo veiklos;  

 

Henrikas Vaicekauskas  

Kviečiame 

dalyvauti rajono 

ugdymo įstaigų 

tėvus, veikiančių 

ir besikuriančių 

tėvų klubų 

atstovus.  

 

59.  14 d. 17 val. 
Vaikų globos 

namai „Saulutė” 

(Vydūno g. 6) 

Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo užsiėmimai Kėdainių 

vaikų globos namų „Saulutė” laikino apgyvendinimo namų 

bendruomenės nariams: 

„Vaiko poreikiai: kaip juos suprasti ir tenkinti?”. 
 

Užsiėmimus veda: vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 
 

 

60.  19 d. 11 val. 
Krakių Mikalojaus 

Katkaus gimnazija 

(Kauno g. 26) 

Paskaita Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus 

gimnazijos mokinių tėvams: 

„Empatijos jausmo ugdymas. Tėvų vaidmuo”. 
 

Lektorė – vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnyba. 
 

 

61.  20 d. 17 val.  
mokykla – darželis 

“Puriena”  

(Mindaugo g. 20 ) 

Paskaita Kėdainių m/d „Puriena” ugdytinių tėvams: 

„Tėvai nustato ribas“. 
 

Lektorė – psichologė  Arūnė Jakutienė, Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba. 
 

 

 

VI. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 
 

62.  2-3 d. 
 „Atžalyno“  

gimnazija 

(Mindaugo g.18) 

Kėdainių rajono mokyklose veikiančių mokinių savivaldos 

institucijų narių forumas: 

„Mokiniai – aktyvūs rajono savivaldybės jaunimo 

politikos atstovai“. 
 

Organizatorius- Kėdainių rajono mokinių taryba. 
 

Vilija Girdauskaitė 

 

63.  8-10 d. 

Vilnius  
Lietuvos moksleivių sąjungos pavasario forumas.  

 

Dalyvauja:  Kėdainių rajono mokinių tarybos atstovai. 
 

Vilija Girdauskaitė 

 



 

 

64.  Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 
9 d. 9,30 val. 

 

 

 

16 d. 9,30 val. 
 

 

 

23 d. 9,30 val. 
 

 

 

30 d. 9,30 val. 
 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos vykdomos 

neformaliojo vaikų švietimo programos „Savanoriauk - 

pažink ir keiskis!” užsiėmimai: 

 „Ką svarbu žinoti savanoriaujant?“.  
Lektorė – Aušra Nesterovienė, edukologijos magistrė, neformaliojo 

vaikų švietimo konsultantė, metodininkė, Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba. 

 „Debesų technologijos” (II dalis).  
Lektorė - Rūta Tiškuvienė, metodininkė, Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba. 

 „Kodėl savanoriui reikalinga organizacija?“. 
Lektorė – Aušra Nesterovienė, edukologijos magistrė, neformaliojo 

vaikų švietimo konsultantė, metodininkė, Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba. 

 „Jausmai ir pykčio valdymas“.  
Lektorė - Arūnė Jakutienė, psichologė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnyba. 

 

Programa 

finansuojama iš 

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

lėšų. 

65.  20 d. 11 val. 
LSU Kėdainių 

“Aušros” 

progimnazija 

 (Chemikų g. 30) 

Bendrojo ugdymo mokyklų 5 – 12 kl. (gimnazijų 1-4 kl.) 

mokinių konferencija:  

„Dovanai gavote, dovanai ir duokite!” (Mt 10,8), skirta 

Gailestingumo  metams paminėti. 

 

Organizatorius - LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos 

dorinio ugdymo, menų ir technologijų metodikos grupė. 

 
 

Registracija iki  

8 d.  

el. p.: 

zitaka2000@yah

oo.com 

Informacija 

teikiama tel.  

8-686 93543 

(Zita Kairaitytė) 

Pridedami 

nuostatai 

(PRIEDAS 1) 

66.  25 d. 10,30 val. 
LSU Kėdainių 

“Aušros” 

progimnazija 

 (Chemikų g. 30) 

Popietė rajono priešmokyklinio ugdymo ir 1- 6 kl. 

mokiniams, turintiems SUP, „Pasaka kitaip“.  

 

Organizatoriai: dir. pavaduotoja Rita Lukoševičienė, dir. 

pavaduotoja Daiva Plungienė, spec. pedagogė metodininkė 

Asta Dikidži, soc. pedagogė metodininkė Laisvė Sarulienė, 

pailg. dienos gr. auklėtoja Marija Misienė, LSU Kėdainių 

„Aušros“ progimnazija. 

Pridedami 

nuostatai 

(PRIEDAS 4) 

 

VI. PARODOS 

 

67.  Balandžio mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40 

 

Kėdainių r. Surviliškio V.Svirskio pagrindinės mokyklos 

mokinių kūrybinių darbų paroda „Moku piešti ...”.   
 

Parodos organizatorė - mokytoja metodininkė Violeta 

Orlienė, Kėdainių r. Surviliškio V.Svirskio pagrindinė 

mokykla. 
Danutė Čeidienė 

 

 

mailto:zitaka2000@yahoo.com
mailto:zitaka2000@yahoo.com


 

 

68.  Balandžio mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų „Pasaka“ ir 

Kėdainių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų piešinių konkurso „Kokia nuostabi, 

Lietuva, esi...“ nugalėtojų darbų paroda. 
 

Parodos organizatorės - Kėdainių l/d „Pasaka” pedagogės.  

Danutė Čeidienė 

 

69.  Balandžio mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Kėdainių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio   

amžiaus vaikų konkurso „Mylim žemę – saugom gamtą“ 

darbelių iš antrinių žaliavų paroda.  
 

Parodos organizatorės: socialinė pedagogė Rasa  Kvederienė, 

vyresnioji auklėtoja Asta Norvilienė, Kėdainių lopšelis - 

darželis „Pasaka“. 
Danutė Čeidienė 

  

 

 

70.  Balandžio mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Kėdainių m/d „Vaikystė“ 2 - 4 kl. mokinių sukurtų 

knygelių "My First English Book" paroda. 
 

Parodos organizatorė - vyr. mokytoja Renata Šimanauskienė, 

Kėdainių m/d „Vaikystė“.  
Danutė Čeidienė 

  

 

71.  11 d. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Kėdainių rajono 5 - 6 klasių mokinių dailaus rašto 

konkurso „Rašau 2016“ I - III vietų laimėtojų darbų 

paroda. 
 

Parodos organizatorės: mokytoja metodininkė Eglė Kirsienė, 

mokytoja metodininkė Ernesta Zabutkienė, Kėdainių Juozo 

Paukštelio progimnazija. 
Danutė Čeidienė 

 

 

 

 

VII. UGDYMO ĮSTAIGOSE 

 

72.  8 d. 9,30 val. 
Krakių Mikalojaus 

Katkaus gimnazija 

(Kauno g. 26) 

Respublikinė pradinių klasių mokinių konferencija: 

„Mintis per žodį knygą audžia“.  

Organizatorius - Kėdainių rajono Krakių Mikalojaus Katkaus 

gimnazija.  

Kvietimas ir 

informacija apie 

renginį kovo 

mėnesio plane (5 

PRIEDAS) 

73.  20 d. 11 val.  
l/d „Aviliukas"  

(P. Lukšio 9a) 

Seminaras ikimokyklinio ugdymo pedagogams, 

vadovams: 

„Ikimokyklinukų ugdymas lauke - kaip prisijaukinti 

lauką?“. 

Lektoriai: steigėjas Žilvinas Karpis, auklėtoja Dovilė 

Parniauskaitė, VšĮ „Lauko darželis“ 

Organizatorius - Kėdainių lopšelis darželis „Aviliukas”.  

Pastaba. Pažymėjimus išduos LMTA karjeros ir 

kompetencijų centras (akreditacijos pažymėjimas Nr. 043). 

Registracija iki 15 

d.  

tel. 6 17 02  

arba el. p.: 

aviliukas@kedaini

ai.lt 

Dalyvio mokestis - 

19,00 eur 
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74.  27 d. 12 val. 
Akademijos 

gimnazija 

(Jaunimo g. 2, 

Akademija) 

Atvira integruota matematikos ir lietuvių kalbos pamoka 

6 klasei „Žmonės skirtinguose  pasauliuose”  pagal 

Džonatano Svifto knygą „Guliverio kelionės”. 

 

Pamoką veda: mokytoja metodininkė Daiva Barauskienė, 

mokytoja metodininkė Ina Krasauskienė, Kėdainių r. 

Akademijos gimnazija. 
Danutė Čeidienė 

 

75.  29 d. 
lopšelis – darželis 

„Žilvitis“ 

(Respublikos g. 2) 

Kėdainių rajono ikimokyklinių įstaigų folklorinių 

ansamblių projektas: 

„Ei, mažiukai, duokim garo 2016”.  

 

Organizatorius – Kėdainių l/d „Žilvitis” komanda.   
 

Registracija iki 

25d. tel.:61705, 

arba el.p: 

zilvitis_mok@taka

s.lt  

76.  Balandžio mėn. 
(rajono ugdymo 

įstaigose) 

 

Šalies vaikų piešinių konkursas, skirtas bendruomenių 

metams: „Mano šeima sportuoja“. 

Organizatorius – LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija. 

Pridedami 

nuostatai 

(PRIEDAS 2) 

77.  Balandžio mėn. 
(rajono ugdymo 

įstaigose) 

 

Kėdainių l/d „Aviliukas” ir Kėdainių r. Vilainių m/d 

„Obelėlė” bendras projektas: „Iš mažų kamštelių dideli 

darbeliai“. 

 

Projekto vadovės: priešmokyklinio ugdymo pedagogė 

metodininkė Inga Župerkienė, Kėdainių l/d „Aviliukas”; 

priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Audronė 

Jonavičienė, Kėdainių r. Vilainių m/d „Obelėlė”. 
 

Informacija 

teikiama el. p.: 

ingazup@gmail.co

m  

arba 

jonaudra@gmail.c

om                       
 

78.  Balandžio mėn. 
Juozo Paukštelio 

progimnazija 

(Vilniaus g. 11) 

Kėdainių J. Paukštelio progimnazijos 5 - 8 klasių mokinių 

kūrybinių darbų paroda, skirta pasaulinei Žemės dienai 

„Saugokime Žemę”. 

 

Parodą parengė: mokytoja metodininkė Asta Juchnevičienė, 

vyresnioji mokytoja Jolanta Adukauskienė, Kėdainių 

J.Paukštelio progimnazija. 

 

 

79.  Data 

tikslinama 

Vilainių mokykla –

darželis „Obelėlė” 

(Melioratorių g. 26) 

 

Kvadrato varžybos „Sportas - sveikata, tad sportuokim 

visada!“. 
Dalyvauja šių ugdymo įstaigų mokiniai: 

 Kėdainių r. Vilainių m/d „Obelėlė“,  

 Kėdainių m/d „Puriena",  

 Kėdainių m/d/ „Vaikystė“,  

 Kėdainių r. Truskavos pagrindinė mokykla,  

 Kėdainių r. Miegėnų pagrindinė mokykla,  

 Kėdainių J.Paukštelio progimnazijos Tiskūnų skyrius. 

 

Organizatoriai: mokytoja metodininkė Laima Lukoševičienė, 

mokytoja metodininkė Violeta Lukoševičienė, Kėdainių r. 

Vilainių m/d „Obelėlė". 
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VIII. INFORMACIJA 

1. Kėdainių dekanato tikybos mokytojų metodinis būrelis kviečia visas Kėdainių rajono 

savivaldybės mokyklas dalyvauti akcijoje  „Gėlės mamoms“, skirtoje Motinos dienos progai.  

Iki balandžio 29 d. savo pagamintas gėles iš popieriaus pristatykite į Švento Juozapo parapijos 

raštinę. Pagamintomis gėlėmis puošime šventorių, kad pradžiugintume visas mamas. 

Informacija teikiama tel. 8-685 50651 (Kėdainių dekanato tikybos mokytojų metodinio būrelio 

vadovė Sandra Palubeckė). 

 

2. Pradinių 1 – 4 kl. mokinių konkurso „Šviesoforas” I-ojo etapo dalyviai iki 2016 m. balandžio 

15 d. registruojasi LMNŠC Sveikatos ir saugaus ugdymo skyriaus tinklalapyje 

ww.ssus.lt/registracija/  
Pageidaujančių dalyvauti regiono etape (III) dėmesiui! Iki 2016 m. balandžio 15d. informuokite 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos metodininkę Danutę Čeidienę el.p.: d.ceidiene@gmail.com  

 

3. Kėdainių sporto centro renginiai pridedami (PRIEDAS 3). 

 

4. Gegužės mėn. vyks mokinių konkursai, olimpiados, šventės: 

 Kėdainių rajono 6 ir 8 klasių mokinių anglų kalbos konkursas (gegužės 5 d.); 

 Kėdainių rajono 8-ų klasių mokinių chemijos olimpiada (gegužės 6 d.); 

 Kėdainių rajono 5-12 klasių mokinių rusų kalbos meninio skaitymo šventė (gegužės 6 d.). 

____________________________________ 
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