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PATVIRTINTA 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus 2016 m. sausio 29 d. 

įsakymu Nr. V- 15 

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

www.centras.kedainiai.lm.lt  

2016 m. vasario mėn. planas 
 

Eil. 

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

    

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  1 d. 11 val. 
Muzikos mokykla 

(Didžioji g.43) 

 

 

Seminaras muzikos ir meno mokyklų mokytojams: 

„Tautinės muzikos populiarinimas ir gerosios patirties 

sklaida”. 
 

Lektoriai: doc. Aušrelė Juškevičienė, LMTA liaudies 

instrumentų ir akordeono katedra; Regimantas Šilinskas, 

atlikėjas, Klaipėdos r. Veiviržėnų kultūros centras. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

Pažymėjimo 

blankas – 

 1,00 EUR 

 

 

2.  2 d. 13.30 val. 
Akademijos 

gimnazijos 

„Kaštono” skyrius 

(J.Kriščiūno  g.5) 

 

 

Paskaita Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos 

„Kaštono” skyriaus ikimokyklinio ugdymo pedagogėms: 

„Užgavėnių kaukės. Kūrybinių idėjų įgyvendinimas su 

ikimokyklinio amžiaus vaikais”. 
 

Lektorė - mokytoja metodininkė Indrė Masiliūnienė, Kėdainių 

rajono Akademijos gimnazija. 
Neringa Vaicekauksienė 

 

Pažymėjimo 

blankas – 

 1,00 EUR 

 

 

3.  3 d. 13 val. 
l/d „Aviliukas” 

(Lukšio g. 9A) 

 

Paskaita Kėdainių lopšelio - darželio „Aviliukas” 

pedagogėms: 

„Google disko galimybių pritaikymas ugdymo procese”. 
 

Lektorė - Rūta Tiškuvienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos metodininkė. 
 

Pažymėjimo 

blankas – 

 1,00 EUR 

 

4.  4 d. 12 val. 
Truskavos 

pagrindinė mokykla 

(Liepų g.1) 

 

 

Paskaita Kėdainių rajono Truskavos pagrindinės 

mokyklos mokytojams: 

„Verbalinės ir neverbalinės komunikacijos būdai įvairių 

dalykų pamokose”. 
 

Lektorius - Raimondas Lukšas, aktorius-skaitovas.                                                   
 Neringa Vaicekauskienė 

 

Pažymėjimo 

blankas – 

 1,00 EUR 

 

 

5.  4 d. 12 val. 
Šėtos gimnazija 

(Kėdainių g.1, Šėta) 

 

 

Paskaita Kėdainių rajono Šėtos gimnazijos mokytojams: 

„Mokyklos mikroklimato formavimas”. 
 

 Lektorius - psichologas, psichodramos terapeutas Evaldas 

Karmaza, VšĮ „EOS grupės“.                                                  
 Neringa Vaicekauskienė 

Paskaita 

mokama. 

 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
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6.  6 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 

II -ajam srautui. 

Dalyvauja 

užsiregistravę. 

Dalyvio mokestis 

už vieną 

seminarą - 12,00 

EUR 

7.  9 d. 13 val. 
Šviesioji gimnazija 

(Didžioji g.62) 

 

 

Seminaras anglų kalbos mokytojams: 

„Kūrybiškumo ugdymas mokant skaitymo anglų kalbos 

pamokose”. 
 

Lektorė - mokytoja-ekspertė Miglė Ogorodnikovienė, Oxford 

University Press vadovė Pabaltijo šalims. 
Aušra Nesterovienė 

 

Pažymėjimo 

blankas – 

 1,00 EUR 

 

 

8.  10 d. 13 val. 
l/d „Aviliukas” 

(Lukšio g. 9A) 

 

 

Paskaita Kėdainių lopšelio-darželio „Aviliukas” 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogėms: 

„Sportiniai žaidimai naudojant netradicines priemones”. 
 

Lektorė - vyr. auklėtoja Jolanta Kasperavičienė, Kėdainių l/d 

„Aviliukas”. 
Neringa Vaicekauskienė 

 

Pažymėjimo 

blankas –  

1,00 EUR 

 

 

 

9.  13 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 

5-asis seminaras 

I-ajam srautui. 

Dalyvauja 

užsiregistravę. 

Dalyvio mokestis 

už vieną 

seminarą - 12,00 

EUR 

 

10.  15 d. 12 val. 
Šėtos gimnazija 

(Kėdainių g.1) 

 

 

Seminaras Kėdainių rajono Šėtos gimnazijos mokytojams: 

„Bendradarbiavimo kultūros stiprinimas mokykloje”. 

 

Lektorė -  Rūta Gudmonaitė,  PRIMUM ESSE mokymų 

konsultantė, ISM Švietimo vadybos magistrė, sertifikuota 

švietimo lyderystės konsultantė. 
Neringa Vaicekauskienė 

Seminaras 

mokamas. 

 

11.  17 d. 9 val. 
m/d “Puriena” 

 ( Mindaugo g. 20) 

 

 

Seminaras ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos 

„Sveikatos želmenėliai” nariams:  

„Vaiko savivertės ir pasitikėjimo ugdymas darželyje“. 

 

Lektorė - ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos 

,,Sveikatos želmenėliai" prezidentė Danutė Jakučiūnienė. 

Organizatoriai - Kėdainių mokykla - darželis „Puriena“. 
 

Aušra Nesterovienė 

Pažymėjimo 

blankas – 1EUR 

 

 Asociacijos 

nariams 

seminaras 

nemokamas, 

kitiems 

pageidaujantie 

ms - 14,50 Eur 
 

12.  17 d. 11 val. 
LSU Kėdainių 

„Aušros” 

progimnazija 

(Chemikų g.30) 

 

Seminaras LSU Kėdainių „Aušros” progimnazijos 

mokytojams: 

„Emocijų ir elgesio problemų turinčių vaikų pozityvaus 

elgesio ugdymo galimybės”. 
 

Lektorė – Aida Gaižauskienė, LSU Sveikatos, fizinio ir 

socialinio ugdymo katedros lektorė, l.e.p. LSU Kėdainių 

„Aušros” progimnazijos direktoriaus pavaduotoja.  
 Neringa Vaicekauskienė 

Pažymėjimo 

blankas – 1,00 

EUR 
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13.  17 d. 11 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g.40) 

Seminaras pradinių klasių mokytojams: 

„Mokykime integruotai”. 
 

Lektoriai: mokytoja Rasa Vilutienė, vyr. mokytojas Saulius 

Vilutis, Šiaulių centro pradinė mokykla. 
 

Aušra Nesterovienė 

 

Būtina 

registracija iki 

12 d. tel. 5 25 44 

arba el. p.: 

a.nesteroviene@ 

gmail.com  

Pažymėjimo 

blankas – 1,00 

EUR 

14.  18 d. 10 val. 
Jonušo Radvilos 

studijų centras 

(J.Basanavičiaus  

g.4) 

Seminaras dailės mokytojams: 

„Pokalbis mene”. 
 

Lektorė - Aušra Sedlevičiūtė, meno kuratorė, J. Monkutės-

Marks muziejus.   
 

Neringa Vaicekauskienė 

Būtina 

registracija iki  d. 

tel. 5 25 44 arba 

el. p.: 

n.vaicekauskiene

@ gmail.com  

 

Pažymėjimo 

blankas – 1,00 

EUR 

15.  18 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g.40) 

 

Seminaras priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių 

pedagogams: 

„Ankstyvasis matematinis ugdymas”. 
 

Lektorė -  direktoriaus pavaduotoja, dr. Orinta Šalkuvienė, 

Šiaulių lopšelis-darželis „Dainelė”.  
Aušra Nesterovienė 

 

Būtina 

registracija iki 15 

d. tel. 5 25 44 

arba el. p.: 

a.nesteroviene@ 

gmail.com 

Dalyvio mokestis 

– 15,00 EUR 

 

16.  19 d. 10 val. 
Šėtos gimnazija 

(Kėdainių g.1) 

 

Seminaras socialiniams pedagogams: 

,,Molio terapija, kaip socialinių įgūdžių formavimo 

priemonė“. 
 

Lektoriai: socialinė pedagogė Ilona Jakienė, mokytoja Gintarė 

Boreišienė, Kėdainių rajono Šėtos gimnazija. 
 Aušra Nesterovienė 

 

Pažymėjimo 

blankas – 1,00 

EUR 

17.  20 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 

II-ajam srautui. 

Dalyvauja 

užsiregistravę. 

Dalyvio mokestis 

už vieną 

seminarą - 12,00 

EUR 

18.  22 d. 13,30 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g.40) 

Seminaras matematikos mokytojams: 

„Metodinių priemonių panaudojimas įtvirtinant ir 

tikrinant žinias vidurinėje mokykloje (9-12 klasės)”. 

Lektoriai: mokytoja ekspertė Vilma Jonušienė, Vilniaus 

„Minties“ gimnazija, matematikos daktaras Elmundas Žalys, 

TEV. 

Aušra Nesterovienė 

 

Būtina 

registracija iki 18 

d. tel. 5 25 44 

arba el. p.: 

a.nesteroviene@

gmail.com  

 

Pažymėjimo 

blankas – 1,00 

EUR 

19.  23 d. 10 val. 
Daugiakultūris 

centras 

(Senosios Rinkos a. 

12) 

 Seminaras ugdymo įstaigų vadovams: 

„Kėdainių r. savivaldybės mokyklų įsivertinimo ir 

pažangos anketų apibendrinti 2015 metų duomenys. 

Lyginamoji analizė apie Kėdainių r. savivaldybės ir šalies 

mokyklų situaciją po išorės vertinimo. Geros mokyklos 

koncepcija: kaip įgyvendinsime?”.  

 

Pažymėjimo 

blankas – 1,00 

EUR 
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Lektorės:  Monika Bilotienė, Nacionalinės mokykla vertinimo 

agentūros direktoriaus pavaduotoja; Rasa Ginčaitė-

Nenartovičienė, NMVA Mokyklų veiklos kokybės 

įsivertinimo skyriaus specialistė. 
Rūta Tiškuvienė 

 

20.  23 d. 16 val. 
l/d „Vyturėlis” 

(Josvainių g. 53) 

Paskaita Kėdainių l/d „Vyturėlis” specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių vaikų grupėse dirbantiems pedagogams 

ir tėvams: 

„Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įgūdžių ir 

gebėjimų ugdymas įtraukiant tėvus ”. 
 

Lektorės: specialioji pedagogė metodininkė Rasa Merkelienė, 

Kėdainių l/d „Vyturėlis”; auklėtoja metodininkė Genovaitė 

Cinkuvienė, Kėdainių l/d „Vyturėlis”; vyr. socialinė pedagogė 

Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

Pažymėjimo 

blankas – 1,00 

EUR 

21.  24 d. 10 val. 
l/d „Žilvitis 

(Respublikos g. 2) 

 

Paskaita Kėdainių l/d „Žilvitis” pedagogams: 

„Netradicinės kūno kultūros pamokėlės ikimokykliniame 

amžiuje”. 
 

Lektorė - vyr. auklėtoja Ina Gustienė, Kėdainių l/d „ Žilvitis. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

 

Pažymėjimo 

blankas – 1,00 

EUR 

22.  24 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g.40) 

 

 

Seminaras fizikos mokytojams: 

„Fizikos mokymo diferencijavimas ir individualizavimas 

naudojant skaitmenines mokymo priemones”. 
 

Lektorė - mokytoja metodininkė Dalia Žeruolienė,  Ukmergės 

rajono Taujėnų gimnazija. 
Aušra Nesterovienė 

 

Būtina 

registracija iki 19 

d. tel. 5 25 44 

arba el. p.: 

a.nesteroviene@

gmail.com 

Dalyvio mokestis 

– 15,00 EUR 

23.  25 d. 12 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g.40) 

 

 

Seminaras klasių auklėtojams, pagalbos mokiniui 

specialistams (I seminaras) 

„Mokyklos bendruomenės įtraukimas į darbą su klase”. 
Seminaro turinys: 

● paauglio poreikių aptarimas, savo vaidmens jauno žmogaus 

ugdyme paieška; 

● klasės ir mokyklos pedagogų poreikiai. Skirtumai ir panašumai; 

● sunkumai dirbant su klase kaip su grupe; 

● mokymosi ciklas, neformalaus ugdymosi samprata ir metodai. 

 

Lektoriai:  sveikatos psichologijos magistras Andrius 

Katarskis, socialinio darbo magistras, supervizorius Edvinas 

Vrubliauskas. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

Numatomas 3 

seminarų ciklas. 

Kviečiame 

dalyvauti 

mokyklų 

komandas - 3-4 

pedagogus iš 

mokyklos. 

 

Būtina 

registracija iki 15 

d. tel. 5 25 44 

arba el. p.: 

n.vaicekauskiene

@ gmail.com 

Dalyvio mokestis 

– 15,00 EUR 

24.  25 d. 12 val. 
Profesinio rengimo 

centras 

(Šėtos g.105) 

 

Seminaras mokytojams, atsakingiems už ugdymą karjerai 

mokykloje: 

„Patyriminis profesinis veiklinimas - patirtis, nauda ir 

galimybės”. 
 

Lektorės: mokytoja Irma Zukienė, profesijos mokytoja 

Audronė Alminienė, Kėdainių profesinio rengimo centras, 
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socialinė pedagogė metodininkė Loreta Pabrinkienė, Kėdainių 

Juozo Paukštelio progimnazija; socialinė pedagogė 

metodininkė Aušra Žukauskienė, Kėdainių rajono Surviliškio 

Vinco Svirskio pagrindinė mokykla; vyr.socialinė pedagogė 

Jurgita Sinickienė, LSU Kėdainių „Aušros” progimnazija. 
 

Neringa Vaicekauskienė 

25.  27 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 

6-asis seminaras 

I-ajam srautui. 

Dalyvauja 

užsiregistravę. 

Dalyvio mokestis 

už vieną 

seminarą - 12,00 

EUR 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 

 

26.  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 

  

 

27.  Kovo mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba  

(Josvainių g. 40) 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi 

poreikiai:   

● Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos;   

● Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos;   

● Kėdainių rajono Miegėnų pagrindinės mokyklos. 
 

Arūnė Jakutienė, Rima Juknevičienė, Jurgita Vaitelytė, 

 Dalia Šeliakienė, Jūratė Vizbaraitė  

 

Vertinimui 

reikalingus 

dokumentus 

pristatyti iki 

vasario 19 d.  

28.  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, iki kovo 1 d. 

reikia pateikti šiuos dokumentus: 

● tėvų sutikimą;  

● ugdymosi pasiekimų aprašą (3 priedas);  

● rašto darbus.  
Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė 

 

 

 

III. METODINIAI PASITARIMAI, DISKUSIJOS  
 

29.  1 d. 12 val. 
 Švietimo pagalbos 

tarnyba  

(Josvainių g.40) 

  

Apskrito stalo diskusija: 

„Nepilnamečių asmenų efektyvesnė reintegracija į 

visuomenę ir nusikalstamų veikų recidyvo tarp 

nepilnamečių mažinimas”. 
 

Dalyvauja: vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai, 

probacijos tarnybos specialistai, PK  prevencijos skyriaus 
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specialistai, profesinio rengimo centro ir mokyklų  socialiniai 

pedagogai. 
Metodinio būrelio pirmininkė Jurgita Sinickienė, 

Aušra Nesterovienė 

 

30.  10 d. 14 val.   
Švietimo pagalbos 

tarnyba  

(Josvainių g.40) 

 

Mokomasis metodinis pasitarimas Kėdainių ikimokyklinių 

ugdymo įstaigų pedagogams, dalyvaujantiems Lietuvos 

priešmokyklinio ir ikimokyklinio (5–6 m.) amžiaus vaikų 

interaktyviame pilietiškumo ugdymo projekte „KAIP 

SURASTI LIETUVĄ‘ 2016?“. 
 

Veda: direktoriaus pavaduotoja Ijola Petrauskienė, Kėdainių 

rajono Šėtos socialinio ir ugdymo centras; direktoriaus 

pavaduotoja Audra Pakštienė, Kėdainių l/d „Žilvitis“; 

direktoriaus pavaduotoja Laisvyda Stogevičienė, Kėdainių l/d 

„Aviliukas“. 
Rūta Tiškuvienė 

 

 

31.  10 d. 14 val.   
Švietimo pagalbos 

tarnyba  

(Josvainių g.40) 

 

Kėdainių rajono mokinių savivaldų institucijų vadovų 

klubas.  

 

Organizatorė – Kėdainių rajono mokinių tarybos pirmininkė 

Birutė Jankauskaitė. 
Vilija Girdauskaitė 

 

 

32.  18 d. 13 val. 
 Švietimo pagalbos 

tarnyba  

(Josvainių g.40) 

 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Inga Župerkienė, 

Neringa Vaicekauskienė 

 

33.  19 d. 9 val. 
Šėtos gimnazija 

(Kėdainių g.1) 

Socialinių pedagogų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Jurgita Sinickienė, 

Aušra Nesterovienė 

 

34.  24 d. 12 val. 
 Švietimo pagalbos 

tarnyba  

(Josvainių g.40) 

 

Psichologų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Arūnė Jakutienė, 

Neringa Vaicekauskienė 

 

35.  29 d. 13 val. 
 Švietimo pagalbos 

tarnyba  

(Josvainių g.40) 

Logopedų metodinis pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Laisvė Sarulienė, 

Neringa Vaicekauskienė 

 

 

IV. OLIMPIADOS, KONKURSAI 

 

36.  1 d. 10 val. 
 Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g.40) 

Respublikinio anglų kalbos konkurso (9-10 kl.) mokiniams 

rajono etapas. 
Vilija Girdauskaitė 

Dalyvauja 

užsiregistravę 

37.  2 d. 10 val. 

Šviesioji gimnazija 

(Didžioji g. 62) 

27-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados III-

iojo etapo I-oji dalis.  
Danutė Čeidienė 

Dalyvauja rajono 

etapo nugalėtojai 

38.  3 d. 12 val. 
Daugiakultūris 

centras 

(Senosios Rinkos a. 

12) 

 Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso (5-8 kl.; 9-

12 kl.).  rajono etapas. 
 

Danutė Čeidienė 

Registracija 

KŠPT svetainėje 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai 

iki sausio 27  d. 
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39.  5 d. 9 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g.40) 

 

64-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados rajono 

etapas (9-12 kl). 
 

Danutė Čeidienė 

Registracija 

KŠPT svetainėje 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai 

iki 2  d. 

40.  8 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g.40 

64-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados rajono etapo 

(9-12 kl.) darbų vertinimas. 
 

Danutė Čeidienė 

 

 

41.  10 d. 9 val. 
 Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g.40) 

 

 

65-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados rajono 

etapas (9-12 kl.). 
 

Danutė Čeidienė 

Registracija 

KŠPT svetainėje 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai 

iki 8 d. 

42.  11 d. 13 val. 
 Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g.40) 

 

 

65-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados rajono 

etapo (9-12 kl.) darbų vertinimas. 
 

 

Danutė Čeidienė 

 

43.  11 d. 12 val. 
 Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g.40) 

26-osios Lietuvos mokinių istorijos olimpiados rajono 

etapas. 
 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija 

KŠPT svetainėje 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai 

iki 9  d. 

44.  11 d. 14 val. 
 Švietimo pagalbos 

tarnyba  

(Josvainių g.40) 

26-osios Lietuvos mokinių istorijos olimpiados rajono 

etapo darbų vertinimas. 
Vilija Girdauskaitė 

 

45.  18 d. 9 val. 
Kauno kolegija 

Kėdainių Jonušo 

Radvilos studijų 

centras 

(J. Basanavičiaus g. 

4) 

22-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados rajono 

etapas. 
 

 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija 

KŠPT svetainėje 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai 

iki 10  d. 

46.  20 d.  
Vilniaus Vytauto 

Didžiojo gimnazija  

(Augustijonų g. 8)  

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados respublikos 

etapas. 
 

Dalyvauja -Deividas Tamkus, „Atžalyno” gimnazija, 3 kl. 
 

Vilija Girdauskaitė 

Mokinio ir 

lydinčiosios 

mokytojos 

kelionės išlaidas 

apmoka KŠPT 

 

47.  23 d. 10 val. 
 Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g.40) 

23-osios Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) 

kalbos olimpiados rajono etapas. 
 

 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija 

KŠPT svetainėje 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai 

iki 19  d. 

48.  23 d. 13 val. 
 Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g.40) 

23-osios Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) 

kalbos olimpiados rajono etapo darbų vertinimas. 
 

Vilija Girdauskaitė 
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49.  24 d. 
(olimpiados vieta 

bus patikslinta) 

22-osios Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo 

olimpiados rajono etapas. 
Danutė Čeidienė 

Dalyvauja 

užsiregistravę 

mokiniai. 

Mokinių ir 

lydinčiųjų 

mokytojų 

kelionės išlaidas 

apmoka KŠPT 

 

50.  27 d. 
ŠU 

(P. Višinskio g. 25) 

 

XLVI jaunųjų matematikų varžybos. 
 

Danutė Čeidienė 

Dalyvauja rajono 

9-12 kl. mokinių 

komanda. 

Mokinių ir 

lydinčiųjų 

mokytojų 

kelionės išlaidas 

apmoka KŠPT 

51.  29 d. 14 val. 
 Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g.40) 

 

Dailaus rašto konkurso Kėdainių rajono 2-4 klasių 

mokiniams darbų vertinimas. 
Danutė Čeidienė 

 

Registracija 

KŠPT svetainėje 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai 

iki 25d. 

Darbus pristatyti 

iki 25 d.  

 

V. TĖVŲ, SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS 

 

52.  10 d. 17 val. 
Vaikų globos namai 

„Saulutė” 

(Vydūno g. 6) 

 

Socialinių įgūdžių užsiėmimai vaikų globos namų 

„Saulutė” laikino apgyvendinimo namų bendruomenės 

nariams: 

„Tėvų elgesio pasekmės vaikams”.  
 

Užsiėmimus veda – vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 
 

 

 

VI. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS, UGDYMAS KARJERAI 
 

53.  8 d. 12 val. 
 Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g.40) 

Mokymai Kėdainių šviesiosios gimnazijos 2 d kl. 

mokiniams:  

„Ar svarbūs vertybiniai sprendimai ir savęs pažinimas 

renkantis  profesiją?“.  
 

Lektoriai: ugdymo karjerai konsultantė Neringa 

Vaicekauskienė; ugdymo karjerai konsultantas Henrikas 

Vaicekauskas, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.  
 

 

54.  26 d. 16 val. 

 Švietimo pagalbos 

tarnyba 
(Josvainių g. 40) 

Neformalaus vaikų švietimo programos „Savanoriauk - 

pažink ir keiskis!” mokymai: 

„Įvadas į savanorystę, savanorystės samprata“. 
 

Lektorė – Aušra Nesterovienė, edukologijos magistrė, 

neformaliojo vaikų švietimo konsultantė, metodininkė, 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

 

Programa 

finansuojama iš 

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

lėšų. 

55.  27 d. 9.30 val.  
Švietimo pagalbos 

tarnyba 
(Josvainių g. 40) 

Neformalaus vaikų švietimo programos „Savanoriauk - 

pažink ir keiskis!” mokymai: 

„Savarankiškumo ir atsakomybės ugdymas“. 
 

Programa 

finansuojama iš 

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

neformaliojo 
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Lektorė – Aušra Nesterovienė, edukologijos magistrė, 

neformaliojo vaikų švietimo konsultantė, metodininkė, 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

 

vaikų švietimo 

lėšų. 

56.  28 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba (Josvainių 

g.40) 

Kėdainių rajono mokinių tarybos narių veiklos kokybės 

stiprinimo mokymai.  

 Mokymų vadovė– Akvilė Burneikaitė,  Lietuvos moksleivių 

sąjungos prezidentė.  
Vilija Girdauskaitė 

 

 

 

VII. PARODOS 
 

57.  Vasario mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g.40) 

Kėdainių rajono Šėtos socialinio ir ugdymo centro 

stendinis pranešimas „Pilietiškumo ugdymas kitaip“. 
 

Parengė: pavaduotoja ugdymui Ijola Petrauskienė, 

priešmokyklinio ugdymo pedagogė Jolanta Vacebienė, 

ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja Gražina 

Dranseikienė, Kėdainių rajono Šėtos socialinio ir ugdymo 

centras. 
Danutė Čeidienė 

 

 

58.  Vasario mėn. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g.40) 

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 

 

 

59.  Nuo 8 d. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g.40) 

Kėdainių mokyklos-darželio „Puriena“ organizuoto 

rajono logopedų kūrybinio projekto „Kalba ir aš“ 

pristatymas”. 
 

Pristatymą parengė: vyresnioji logopedė Gitana 

Danilevičienė, Kėdainių mokykla-darželis „Puriena“.  
Danutė Čeidienė 

 

 

60.  Nuo 25 d. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g.40) 

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos 2 b klasės 

mokinių darbų paroda „Užgavėnių kaukės“. 
 

Parodą parengė: mokytoja metodininkė, neformaliojo 

švietimo vadovė Vilija Baltrūnienė.  
Danutė Čeidienė 

 

 

VIII. UGDYMO ĮSTAIGOSE 

 

61.  02-01 – 03-10 d. 
Ugdymo įstaigose 

Lietuvos priešmokyklinio ir ikimokyklinio (5–6 m.) 

amžiaus vaikų  interaktyvus pilietiškumo ugdymo 

projektas „KAIP SURASTI LIETUVĄ‘ 2016?“. 

 

Organizatoriai: Šėtos socialinis ir ugdymo centras, Kėdainių 

lopšelis-darželis „Žilvitis“, lopšelis-darželis „Aviliukas“. 

 

Pridedami: 

nuostatai (8 

PRIEDAS), 

kvietimas (7 

PRIEDAS) ir 

dalyvio anketa (7 

PRIEDAS) 
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62.  02-08 – 03-04 d. 
Ugdymo įstaigose 

Kėdainių rajono mokinių kūrybinių darbų konkursas 

„Kovo 11-oji“. 

 

Organizatorius – Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija. 

Nuostatai išsiųsti 

ugdymo 

įstaigoms. 

Daugiau 

informacijos 

el.paštu: 

kjpp@takas.lt, 

tel.: 861694419 

63.  15-22 d. 
l/d „Aviliukas” 

(P. Lukšio g. 9a) 

 

Akcija ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

pedagogams, ugdytiniams ir tėvams „Gimtųjų žodžių 

apkabinti“. 
 

Organizatoriai: Kėdainių lopšelio-darželio „Aviliukas“ 

kalbos ir bendravimo darbo grupė. Vadovė -  vyresnioji 

auklėtoja Diana Kuliešienė. 
 

Pridedama: 

kvietimas (1 

PRIEDAS) ir 

dalyvio anketa (2 

PRIEDAS)  

Tel. 

pasiteiravimui 8-

347-61702, 861 

369632.   

64.  25 d. 14 val. 
Šviesioji gimnazija 

(Didžioji g. 62) 

Nacionalinio moksleivių čempionato „MAKARONŲ 

TILTAI - 2016” moksleivių atrankos etapas. 
 

Organizatoriai: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 

Kėdainių šviesioji gimnazija. 
 

Pridedama: 

kvietimas (3 

PRIEDAS), 

atrankos etapų 

taisyklės (4 

PRIEDAS) ir 

finalo taisyklės 

(5 PRIEDAS) 

65.  Vasario mėn. 
Ugdymo įstaigose 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių 

konkursas „Kokia nuostabi, Lietuva, esi…” 
 

Organizatorius – Kėdainių l/d „Pasaka”. 
 

Konkurso 

nuostatai 

pridedami. 

(6 PRIEDAS) 

66.  Vasario mėn. 
Ugdymo įstaigose 

Rajono pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų paroda 

„Velykinio zuikio linkėjimai“. 
 

Organizatorius – Kėdainių „Ryto“ progimnazijos pradinių 

klasių pedagogų komanda. 

Nuostatai išsiųsti 

ugdymo 

įstaigoms. 

Daugiau 

informacijos 

el.paštu: 

violeta412@gmai

l.com  

 

2016 m. kovo mėn. vyks šios olimpiados ir konkursai: 

● 28 -oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada (kovo 2 d.); 

● Kėdainių rajono 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiada (kovo 2 d.); 

● Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados respublikos etapas (kovo 3-4 ); 

● Kėdainių rajono 4-ų klasių mokinių matematikos olimpiada (kovo 3 d.); 

● Kėdainių rajono 5- 6 klasių mokinių dailaus rašto konkursas (kovo 9 d.); 

● Lietuvių kalbos diktanto konkursas Kėdainių rajono 2-4 klasių mokiniams (kovo 15 d.); 

● Tarptautinis matematikos konkursas KENGŪRA 2016 (kovo 17 d.); 

● Kėdainių rajono 6-12 klasių mokinių rusų kalbos meninio skaitymo konkursas (kovo 18 d.); 

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

mailto:kjpp@takas.lt
mailto:violeta412@gmail.com
mailto:violeta412@gmail.com

