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PATVIRTINTA 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus 2016 m. sausio 04 d. 

įsakymu Nr. V- 1 

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

www.centras.kedainiai.lm.lt  

2016 m. sausio mėn. planas 
 

Eil. 

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

    

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  5 d. 10 val. 
Šviesioji gimnazija 

(Didžioji g.62) 

 

Seminaras chemijos mokytojams: 

„Chemikų kūrybinės dirbtuvės”. 
 

Lektorės: mokytoja ekspertė Virginija Savickaitė, Šiaulių 

Didždvario gimnazija; mokytoja metodininkė Daiva 

Ivaškevičienė, Kėdainių šviesioji gimnazija. 
 

Aušra Nesterovienė 

 

Pažymėjimo 

blankas –  

1,00 EUR 

 

2.  5 d. 10 val. 
Kėdainių krašto 

muziejus 

(Didžioji g. 19); 

1863 metų sukilimo 

muziejus 

(Paberžė, Gudžiūnų 

seniūnija, Kėdainių 

raj.). 

Seminaras Raseinių rajono Ariogalos gimnazijos 

pedagogams: 

„Kūrybiškumo ugdymas ir tarpdalykinės sąsajos, 

panaudojant vietos istorijos atmintį ir kultūros paveldą”. 
  
Lektorės: mokytoja ekspertė Audronė Pečiulytė, Kėdainių 

krašto muziejaus Daugiakultūrio centro vadovė; Alina 

Galvanauskienė, Kėdainių krašto muziejaus 1863 m. sukilimo 

muziejaus vadovė. 
  

Rūta Tiškuvienė 

  

 Seminaras 

mokamas. 

3.  5 d. 10 val. 
Kalbų mokykla  

(Pirmūnų g.13) 

 

Seminaras Kėdainių kalbų mokyklos mokytojams: 

„Skaitmeninių įrankių „QR kodas“, „Thinglink“, 

„PicCollage“, „Kahoot“, „Socrative“ taikymo galimybės 

besimokančiųjų ugdymo(si) procese“. 
 

Lektorė - mokytoja metodininkė Agnė Milašienė, Kėdainių 

kalbų mokykla. 
                                                                               Aušra Nesterovienė 

 

 Pažymėjimo 

blankas –  

1,00 EUR 

 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
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4.  6 d. 11 val. 
Profesinio rengimo 

centras 

(Šėtos g. 105) 

Konferencija profesinio rengimo centrų, Kėdainių 

suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro ir 

pageidaujantiems mokytojams: 

„Mokymas(is) kitaip - profesinio mokymo žinių ir 

kompetencijų tobulinimas”. 
 

Organizatoriai - Kėdainių profesinio rengimo centras. 
 

Aušra Nesterovienė 

 

Pažymėjimo 

blankas – 

 1,00 EUR 

 

5.  7 d. 10 val. 
Suaugusiųjų ir jaunimo 

mokymo centras 

 (S.Dariaus ir S.Girėno 

g. 52) 

 

Seminaras informacinių technologijų ir pageidaujantiems 

mokytojams: 

„Lego robotų panaudojimas ugdymo procese”. 
 

Lektorius - vyr. mokytojas Vilmantas Jasiulevičius, Kėdainių 

rajono Dotnuvos pagrindinė mokykla. 
Rūta Tiškuvienė 

 

Būtina 

registracija iki   

5 d. tel.5 25 44 

arba el. p.: 

r.tiskuviene@g

mail.com 

Pažymėjimo 

blankas – 1,00 

EUR 

6.  7 d. 10 val. 
Daugiakultūris centras 

(Senosios Rinkos a. 

12) 

 

Seminaras dailės, technologijų, pradinių klasių 

mokytojams, mokyklų bibliotekininkams: 

„Vaizduotės lavinimas ir vaikų skaitymo skatinimo 

programos”. 
 

Lektorė - dailininkė Sigutė Ach. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

Būtina 

registracija iki 5 

d. tel. 5 25 44 

arba el. p.: 

n.vaicekauskien

e@ gmail.com 

 

 Dalyvio 

mokestis – 9,00 

EUR 

7.  9 d. 9 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo kursai (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). 
Neringa Vaicekauskienė 

3-asis 

seminaras I-

ajam srautui. 
Dalyvauja 

užsiregistravę. 

 Dalyvio 

mokestis už 

vieną seminarą 

- 

12,00 EUR 

 

8.  12, 13 d. 13 val. 
l/d „Varpelis” 

(Pavasario g. 8) 

Seminaras Kėdainių l/d „Varpelis“ auklėtojoms: 

„Microsoft Windows7 ir Office 2010 programų galimybės. 

Google įrankių naudojimas” (II ir III dalys). 
  
Lektorė - Rūta Tiškuvienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos metodininkė. 
  

 

9.  Numatoma  

2016 m. kovo 1 d. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Seminaras istorijos mokytojams: 

„Istorinio raštingumo ugdymas”. 
 

Lektorė - mokytoja ekspertė Jūratė Litvinaitė, Vilniaus 

Vytauto Didžiojo gimnazija. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

Būtina 

registracija iki  

d. tel. 5 25 44 

arba el. p.: 

n.vaicekauskien

e@ gmail.com 

 

Dalyvio 

mokestis – 

16,00 EUR 
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10.  16 d. 9 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo kursai (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). 
Neringa Vaicekauskienė 

 

 

2-asis 

seminaras II-

ajam srautui. 
Dalyvauja 

užsiregistravę. 

 Dalyvio 

mokestis už 

vieną seminarą 

- 

12,00 EUR 

 

11.  20 d. 12 val. 
Juozo Paukštelio 

progimnazija 

(Vilniaus g.11) 

 

 

Paskaita lietuvių  kalbos ir literatūros bei 

pageidaujantiems pageidaujantiems mokytojams: 

„Kelias šiuolaikinio skaitytojo link. Metodų, ugdančių 

kūrybingą skaitytoją, pristatymas”. 
 

Lektorės: mokytoja metodininkė Eglė Nachajienė, Vilniaus 

„Ryto” progimnazija; vyr. mokytoja Jolita Mickienė, 

mokytoja metodininkė Ernesta Zabutkienė, Kėdainių Juozo 

Paukštelio progimnazija. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

Būtina 

registracija iki 

15 d. tel. 5 25 

44 arba el. p.: 

n.vaicekauskien

e@ gmail.com 

 

 Pažymėjimo 

blankas –  

1,00 EUR 

12.  21 d. 12 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g.40) 

 

 

Seminaras socialiniams pedagogams: 

„Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių 

socialinis bendravimas”. 
 

Lektorės: vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnyba; vyr. socialinė pedagogė Lina 

Mindauliūtė - Žukienė, Vilainių m/d „Obelėlė”;  vyr. socialinė 

pedagogė Renata Veikšrienė, Kėdainių specialioji mokykla. 
 

                                                                        Aušra Nesterovienė 

 

Pažymėjimo 

blankas –  

1,00 EUR 

13.  30 d. 9 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo kursai (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). 
Neringa Vaicekauskienė 

4-asis 

seminaras I-

ajam srautui. 
Dalyvauja 

užsiregistravę. 

 Dalyvio 

mokestis už 

vieną seminarą 

- 12,00 EUR 

 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 

 

14.  Sausio mėn. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi 

poreikiai: 

 Kėdainių rajono Krakių M. Katkaus gimnazijos;   

 Kėdainų rajono Šėtos gimnazijos;  

 Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos;   

 Kėdainių lopšelio darželio „Varpelis”. 
 

 Arūnė Jakutienė, Rima Juknevičienė,  

Jurgita Vaitelytė, Dalia Šeliakienė, Jūratė Vizbaraitė 
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15.  Vasario mėn. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi 

poreikiai: 

 Kėdainių rajono Josvainių gimnazijos; 

 Kėdainių rajono Šėtos gimnazijos;   

 LSU Kėdainių „Aušros” progimnazijos; 

 Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos; 

 Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinės mokyklos;   

 Kėdainių mokyklos darželio „Puriena”. 
 

 Arūnė Jakutienė, Rima Juknevičienė,  

Jurgita Vaitelytė, Dalia Šeliakienė, Jūratė Vizbaraitė 

 

Vertinimui 

reikalingus 

dokumentus 

pristatyti iki 

sausio 23 d.  

16.  Sausio mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba  

(Josvainių g. 40) 

Informacija dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo.  
Specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, kuriems 

reikalinga pažyma apie pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo pritaikymus, iki vasario 1 d. reikia pateikti šiuos 

dokumentus: 

 tėvų sutikimą; 

 ugdymosi pasiekimų aprašą (3 priedas);  

 rašto darbus.  
 

Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė 

 

 

 

III. METODINIAI PASITARIMAI 

 

17.  8 d. 13 val.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos darbuotojų metodinė 

išvyka. 

 

 

18.  8 d. 15 val.  
Daugiakultūris 

centras 

 (Senosios Rinkos a. 

12) 

Istorijos mokytojų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkasVaidas Grišinas 

Neringa Vaicekauskienė 

 

19.  12 d. 14 val.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Geografijos mokytojų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė dr. Laima Railienė 

Aušra Nesterovienė 

 

20.  14 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

 Pradinių klasių metodinės tarybos pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Dalia Bačkienė 

Aušra Nesterovienė 

 

21.  19 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Direktorių pavaduotojų susivienijimo ataskaitinis 

susirinkimas. Pirmininko ir valdybos rinkimai. 
 

Susivienijimo pirmininkė Audra Pakštienė 

Rūta Tiškuvienė 
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22.  20 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Rusų kalbos mokytojų metodinis  pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Nijolė Černiauskienė  

                                                                               Neringa Vaicekauskienė 

 

 

23.  26 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Psichologų metodinis pasitarimas. Susitikimas su Kėdainių 

psichikos sveikatos centro vaikų psichiatre Egle Stepone. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Arūnė Jakutienė 

                                                                               Neringa Vaicekauskienė 

 

 

24.  28 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Specialiųjų pedagogų metodinis  pasitarimas. 
                                   

Metodinio būrelio pirmininkė Jolanta Krasauskienė 

                                                                               Neringa Vaicekauskienė 

 

 

25.  28 d. 16 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Dailės mokytojų metodinis  pasitarimas. 
                                   

Metodinio būrelio pirmininkė Daiva Nurdinova 

                                                                               Neringa Vaicekauskienė 

 

 

 

IV. OLIMPIADOS, KONKURSAI 

 

26.  13 d. 10 val.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados rajono etapas. 
 

 

 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija 

KŠPT svetainėje 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai 

iki 11 d. 

 

27.  15 d. 12 val. 
„Atžalyno” 

gimnazija 

(Mindaugo g. 18) 

 

49-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados rajono 

etapas. 
 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija 

KŠPT svetainėje 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai 

iki 12 d. 

28.  18 d. 13 val.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

49-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados rajono 

etapo darbų vertinimas. 
 

Vilija Girdauskaitė 

 

 

29.  19 d.  

11 val.  
A-B amžiaus grupės, 

13 val.  
C-D 

amžiaus grupės 

Daugiakultūris 

centras 

(Senosios Rinkos a. 

12) 

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų 

dainelė” rajono etapas. 
 

 

Danutė Čeidienė, Vilija Girdauskaitė 

Registracijos 

anketas siųsti 

el.p.d.ceidiene@

gmail.com  

iki 14 d. 

 

30.  21 d. 10 val . 
Suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo 

centras 

(S.Dariaus ir 

S.Girėno g. 52) 

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir 

užsienio lietuviškų mokyklų 9-12-klasių mokiniams rajono 

etapas. 
Danutė Čeidienė 

Registracija 

KŠPT svetainėje 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai 

iki 18 d. 

mailto:el.p.d.ceidiene@gmail.com
mailto:el.p.d.ceidiene@gmail.com
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31.  Rajono 

mokyklose 

19-osios Lietuvos mokinių filosofijos olimpiados rajono 

etapas. 
 

Darbus pateikti 

iki 22 d. 

(2 kab.) 

32.  22 d. 10  val.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

54-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados rajono 

etapas. 
 

Danutė Čeidienė 

Registracija 

KŠPT svetainėje 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai 

iki 19 d. 

33.  25 d. 13 val.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

54-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados rajono 

etapo darbų vertinimas. 
Danutė Čeidienė 

 

34.  25 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

 

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir 

užsienio lietuviškų mokyklų 9-12-klasių mokiniams rajono 

etapo darbų vertinimas. 
Danutė Čeidienė 

 

35.  28 d. 11 val. 
Jonavos rajono 

Janinos Miščiukaitės 

meno mokykla 

(Žeimių g.6, Jonava) 

 

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų 

dainelė” zonos etapas. 
Danutė Čeidienė 

Dalyvauja rajono 

etapo laureatai. 

 

V. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 

 

36.  22-24 d.  
Vytauto Didžiojo 

universitetas 

(S.Daukanto g. 28, 

Kaunas) 

Lietuvos moksleivių sąjungos žiemos forumas. Dalyvauja 

Kėdainių rajono 

mokinių tarybos 

atstovai. 

37.  26 d. 15 val. 
Dotnuvos pagrindinė 

mokykla (Vilties g. 

21, Dotnuva) 

 

 

 

Mokymai Kėdainių rajono Dotnuvos pagrindinės 

mokyklos mokiniams „Kėdainių rajono mokinių tarybos 

veiklos pristatymas. Mokinių savivaldos  formavimas 

Dotnuvos pagrindinėje mokykloje“. 

Mokymus veda KRMT narės : Augustė Dumčiūtė, Šviesioji 

gimnazija, Ineta Stebulytė, "Atžalyno" gimnazija. 

 
Vilija Girdauskaitė 

 

 

38.  30 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba (Josvainių 

g.40) 

Kėdainių rajono mokinių tarybos  narių kompetencijų 

kėlimo diena.  

Mokymus veda – Kėdainių rajono mokinių tarybos 

pirmininkė Birutė Jankauskaitė, Šviesioji gimnazija. 
Vilija Girdauskaitė 

 

 

 

VI. PARODOS 

 

39.  Sausio mėn. Kėdainių lopšelio/darželio „Aviliukas” projekto „Žaisk, 

judėk ir būsi sveikas” (projekte dalyvavo – Kėdainių 

lopšelis/darželis „Aviliukas”, Vilniaus lopšelis/darželis 

„Žirmūnėliai”, Panevėžio lopšelis/darželis „Vaikystė”) 

pristatymas: „Bendradarbiavimo galimybės ugdant vaikų 

gebėjimus saugoti ir stiprinti savo ir kitų sveikatą”. 
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Pristatymą parengė:  direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Laisvyda Stogevičienė; auklėtoja metodininkė Audronė 

Gailiuvienė, vyresnioji auklėtoja Vilma Kerulienė; Kėdainių 

lopšelis darželis „Aviliukas”. 
Danutė Čeidienė 

40.  Sausio mėn. Kėdainių mokyklos darželio ,,Puriena" formalaus ir 

neformalaus ugdymo veiklų (taikant ,,Mąstymo 

žemėlapius") paroda ,,Etninės kultūros ugdymas  

Kėdainių mokykloje darželyje ,,Puriena“, skirta 

etnografinių regionų metams paminėti. 

 Parodą parengė: pradinio ugdymo mokytoja metodininkė  

Jovita Krutkienė, pradino ugdymo mokytojas metodininkas 

 Audrius Pankratjevas; Kėdainių mokykla/darželis „Puriena”. 
  

Danutė Čeidiene 

 

41.  25 d. Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos  KTU klasės    

„Jaunieji tyrėjai” mokinių (5 kl.) darbų paroda „Žiemos 

pasaka”. 

 Parodą parengė: dailės vyresnioji mokytoja Jolanta 

Adukauskienė, chemijos mokytoja metodininkė Asta 

Juchnevičienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 

metodininkė Vaida Krasauskienė; Kėdainių Juozo Paukštelio 

progimnazija.  
 

Danutė Čeidienė 

 

 

VII. UGDYMO IR KITOSE ĮSTAIGOSE 

 

42.  7 d. 10 val. 
Krakių Mikalojaus 

Katkaus gimnazija 

(Kauno g. 26, 

Krakės) 

Seminaras Kėdainių Krakių Mikalojaus Katkaus 

gimnazijos mokytojams „Motyvuojantis bendravimas ir 

bendradarbiavimas šiuolaikinėje organizacijoje. Stresinių 

situacijų valdymas. Komandos formavimas“. 

 

Lektorė - Lidija Laurinčiukienė, žurnalistė. 
  

 

43.  Sausio mėn. 
Mikalojaus Daukšos 

 viešoji biblioteka 

(Didžiosios Rinkos a. 

11) 

Kėdainių lopšelio/darželio „Vyturėlis”specialiųjų poreikių 

vaikų, jų tėvelių ir pedagogų darbelių iš antrinių žaliavų 

paroda „Po angelo sparnu”.   

 

Parodą parengė: auklėtoja metodininkė Laimutė 

Stankevičienė, vyresnioji auklėtoja Birutė Palažina, specialioji 

pedagogė Rasa Merkelienė, vyresnioji auklėtoja Laima 

Ivaškevičienė, vyresnioji auklėtoja Irena Markovienė, 

vyresnioji auklėtoja Genutė Cinkuvienė, vyresnioji auklėtoja 

Nijolė Lisauskienė, Kėdainių lopšelis/darželis „Vyturėlis”. 
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44.  Sausio-vasario 

mėn. 
mokykla-darželis 

„Vaikystė“ 

(Mindaugo g.21) 

Kėdainių rajono pradinių klasių mokinių konkursas  

„My first English book“. 
 

Organizatorė – vyr. mokytoja Renata Šimanauskienė, 

mokykla-darželis „Vaikystė“. 
  

Mokinių sąrašus 

pateikti iki sausio 

18 dienos ( 1 

priedas). 

Informacija tel. 

 8 650 45600 

(Renata 

Šimanauskienė) 

45.  Sausio mėn. 
Miškų urėdija 

(S. Dariaus ir Girėno 

g. 46) 

 

Kėdainių lopšelio/darželio „Žilvitis“ ugdytinių ir jų tėvelių 

kūrybinių darbelių paroda „Balta žiemos pasaka”. 

 

Parodą organizavo - vyresnioji auklėtoja Gitana Juodienė, 

Kėdainių lopšelis/darželis „Žilvitis“. 
 

 

46.  Sausio 12 d. - 

vasario mėn.  

(Kėdainių Mikalojaus 

Daukšos viešosios 

bibliotekos Tiskūnų 

filialas (Tiskūnų g. 3, 

Tiskūnai), Pelėdnagių 

filialas (V. 

Koncevičiaus g. 3, 

Pelėdnagiai), Vilainių 

filialas (Parko g. 6, 

Vilainiai). 

 

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos 5 d klasės 

mokinių darbų kilnojamoji paroda „Vaizdu ir žodžiu apie 

Vytautės Žilinskaitės „Robotą ir peteliškę”. 
  
Parodą parengė: vyresnioji dailės  mokytoja Jolanta 

Adukauskienė, vyresnioji lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytoja Jolita Mickienė; Kėdainių Juozo Paukštelio 

progimnazija. 
  
 

  
 

 

 

VII. INFORMACIJA 

2016 m. vasario mėn vyks:  

● Respublikinis anglų kalbos konkurso rajono etapas (9-10 kl.), vasario 1 d.; 

● 27 - osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados respublikos etapo I -oji dalis, vasario 2 d.; 

● Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso (5 -12 kl.) rajono etapas, vasario 3 d.; 

● 64- osios  Lietuvos mokinių fizikos olimpiados rajono etapas, vasario 5 d.; 

● 65- osios  Lietuvos mokinių matematikos olimpiados rajono etapas, vasario 10 d.; 

● 26- osios  Lietuvos mokinių istorijos olimpiados rajono etapas, vasario 11 d.; 

● 22- osios  Lietuvos mokinių dailės olimpiados rajono etapas, vasario 18 d.; 

●  Lietuvos mokinių technologijų olimpiados rajono etapas; 

● 23- osios  Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiados rajono etapas, vasario 23 d.; 

● 22- osios  Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada, vasario 24 d.; 

● Dailaus rašto konkursas Kėdainių rajono 2-4 klasių mokiniams (darbus pristatyti iki 25 d.). 
 


