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PATVIRTINTA  

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos  

direktoriaus 2016 m. lapkričio 29  d.  

įsakymu Nr. V-139 

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

www.centras.kedainiai.lm.lt 
 

2016 m. gruodţio mėn. planas 
 

 

Eil. 

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

 

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

 

1.  1 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba (Josvainių 

g. 40) 

 

 

Seminaras bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams ir mokyklų 

bibliotekininkams:  

„Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės“ (II-oji 

dalis).  
  
Lektoriai: Ugdymo plėtotės centro lektoriai.   

Danutė Čeidienė 

 

 

Dalyvauja 

uţsiregistravę.  

2.  1 d. 13 val. 
Socialinis ir 

ugdymo centras  

(Skroblų g.8) 

Seminaras Josvainių socialinio ir ugdymo centro bendruomenei: 

„Akvarelė ir vaizduotės lavinimas“. 
 

Lektorė - Sigutė Ach, VšĮ ,,Menų valtys". 
Aušra Nesterovienė 

 

 

Paţymėjimo 

blankas - 1,00 

eur 

3.  2 d. 10 val. 
Krašto muziejus 

(Didţioji g. 19) 

Seminaras istorijos, pilietinio ugdymo mokytojams:  

„Apie laisvės kovų istoriją kalbėkime gyvai ir įdomiai“.  
  
Lektoriai: prof. dr. Valdas Rakutis, Generolo Jono Ţemaičio Lietuvos 

karo akademijos prorektorius; mokytojas ekspertas Vidmantas 

Vitkauskas, Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktorius; Jonas 

Liugaila, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos lektorius, grafikos 

dizaineris; Tomas Kazulėnas, VšĮ Demokratinės politikos instituto 

direktorius; Andrius Bautronis, Raseinių r. Ariogalos gimnazijos 

istorijos mokytojas; Vaidas Banys, Kėdainių krašto muziejaus 

muziejininkas.   
 

Organizatorius - Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga.   
 

Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija iki 

lapkričio 30 d. 

el.p.: 

tremtinys.lpkts

@gmail.com   

 

Paţymėjimo 

blankas - 1,00 

eur 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
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4.  6 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Seminaras ugdymo įstaigų vadovams: 

,,Ugdymo įstaigos vadovo vaidmuo: konstruktyvi kritika, 

efektyvus pagyrimas ir motyvatoriai". 
 

Lektorius - dr. Aurimas Juozaitis, akredituotas švietimo lyderystės 

konsultantas, koučingo specialistas. 
 Danutė Čeidienė 

Registracija iki 2 

d.  
tel. 5 25 44 

 arba el.p.: 

d.ceidiene@gma

il.com   

Dalyvio 

mokestis 28,00 

eur 

5.  6 d. 13.15 val. 
l/d„Aviliukas” 

(Lukšio g.9a) 

Seminaras Kėdainių lopšelio - darželio „Aviliukas” pedagogams: 

,,Vaikų emocinio intelekto ugdymas integruojant Kimochis 

programą". 
  

Lektorė - Gintarė Visockaitė, VŠĮ Prasminga vaikystė direktorė. 
 

Vilija Girdauskaitė 

 

Paţymėjimo 

blankas - 1,00 

eur 

6.     7 d. 11 val. 
Viešbučio 

„Grėjaus namas” 

didţioji 

konferencijų salė  

(Didţioji g. 36) 

Tarptautinis seminaras: 

„Inovatyvūs profesinės anglų kalbos mokymosi metodai”. 
 

Lektoriai - jungtinė lektorių grupė. 

Organizatorius - Kėdainių profesinio rengimo centras.  
Aušra Nesterovienė 

Dalyvavimas su 

kvietimais. 
 

Paţymėjimo 

blankas - 1,00 eur 

7.  8 d. 17 val. 
"Vaikystė" 

darţelis Mindaugo 

g. 21 

Paskaita Kėdainių mokyklos - darželio "Vaikystė" pedagogams: 

,,Gamtinės medţiagos paruošimas  ir panaudojimas kūrybiniams 

darbams: Advento vainiko komponavimo būdai, Kalėdų 

dekoracijos”. 

 

Lektorė - mokytoja Gintarė Boreišienė, Kėdainių rajono Šėtos 

gimnazija. 
Danutė Čeidienė 

 

Paţymėjimo 

blankas - 1,00 

eur 

8.  9 d. 9 val. 
Šėtos gimnazija 

 (Kėdainių g.1, 

Šėta) 

Seminaras Kėdainių r. Šėtos gimnazijos pedagogams:  

„Mokinio mokymosi paţangos projektavimas ir stebėjimas.“  

 

Lektorė – doc. Viktorija Sičiūnienė, Lietuvos edukologijos 

universitetas. 
Vilija Girdauskaitė 

 

Paţymėjimo 

blankas - 1,00 eur 

9.  9 d. 10 val. 
Dailės mokykla  

 (Paeismilgio g. 

12 a) 

 

Seminaras respublikos dailės mokyklų ir meno mokyklų dailės 

skyrių vadovams ir mokytojams:  

,,Dailės mokyklos ugdymo turinio kaita neoliberalaus kapitalizmo 

sąlygomis”.  

 

Lektoriai: Vida Burbulienė, Kėdainių dailės mokyklos direktorė; 

vyresnioji mokytoja Ţaneta Vasilė, Kėdainių dailės mokykla; Algis 

Lankelis Elvich, Vilniaus J.Vienoţinskio dailės mokyklos direktorius; 

Birutė Ţilėnienė, Ukmergės meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja 

dailei; Redas Dirţys, Alytaus dailės mokyklos direktorius. 
 Danutė Čeidienė 

 

Paţymėjimo 

blankas - 1,00 

eur 

mailto:a.nesteroviene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
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10.  9 d. 10 val. 
Krašto muziejaus 

tradicinių amatų 

centras Arnetų 

namas 

 (Radvilų g. 21) 

Paskaita bibliotekininkams: 

„Etnokultūros savitumas Kėdainių rajone“. 

 

Lektorė – Regina Lukminienė, Kėdainių krašto muziejaus tradicinių 

amatų centro Arnetų namas vadovė. 
Danutė Čeidienė 

 

 

Paţymėjimo 

blankas - 1,00 eur 

11.     10 d. 9 val. 
Labūnavos 

pagrindinė 

mokykla  

(Barupės g.1) 

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos 

tobulinimo kursai Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos 

pedagogams (II-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). 

 

Lektorė - logopedė metodininkė Rima Juknevičienė, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnyba. 
 Danutė Čeidienė 

 

Dalyvio 

mokestis – 

10,00 eur  
(uţ II-ąjį 

seminarą) 

12.     12 d. 13 val. 
 l/d „Vyturėlis“ 

(Josvainių g. 53) 

Seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams: 

,,Vertybių reikšmė ir ugdymo realybė”. 

 

Lektorės: spec. pedagogė metodininkė Rasa Merkelienė, vyr. socialinė 

pedagogė Ramunė Linkevičienė, auklėtoja metodininkė Genovaitė 

Cinkuvienė, Kėdainių   l/d ,,Vyturėlis”; pardavimų vadovė Jurgita 

Gasiūnienė, UAB „Jurasta”.   
 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija iki 

9 d.  
tel. 5 25 44  

 arba el. p.: 

vilija.girdauskait

e@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Paţymėjimo 

blankas - 1,00 

eur  

13.  14 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Seminaras socialiniams pedagogams: 

„Interaktyvios ţalingų įpročių prevencijos praktinės galimybės”. 
 

Lektorius - Artūras Šiukšta, Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų 

ainiai” Klaipėdos padalinio vadovas, Nacionalinės tabako ir alkoholio 

kontrolės koalicijos narys. 
Aušra Nesterovienė 

 

 

Paţymėjimo 

blankas - 1,00 

eur 

 

14.  16 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Seminaras užsienio kalbų mokytojams dirbantiems pradinėse 

klasėse: 

,,Rašymo ir skaitymo įgūdţių ugdymas uţsienio kalbos 

pamokose“. 
 

Lektorė - mokytoja metodininkė Jolanta Sabaliauskienė, Kauno 

Panemunės pradinė mokykla. 
Aušra Nesterovienė 

 

Registracija iki 

14 d.  
tel. 5 25 44 

 arba el. p.: 

a.nesteroviene@

gmail.com   

Dalyvio 

mokestis - 

12,00 eur 

15.  22 d. 12 val. 
„Atţalyno'' 

gimnazija 
(Mindaugo g.18) 

 

Seminaras Kėdainių ,,Atžalyno'' gimnazijos pedagogams: 

„Ţiemos švenčių papročiai ir tradicijos''. 
 

Lektorė - profesijos mokytoja metodininkė Ingrida Šlikienė, Kėdainių 

profesinio rengimo centras. 
Aušra Nesterovienė 

 

 

Paţymėjimo 

blankas - 1,00 eur 

mailto:a.nesteroviene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
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16.  27 d. 10 val. 
„Atţalyno'' 

gimnazija 
(Mindaugo g. 18) 

 

Seminaras Kėdainių ,,Atžalyno'' gimnazijos pedagogams: 

„Kaip išmokyti mokinius mąstyti ir spręsti problemas?''. 
 

Lektorius - Tomas Lagunavičius, Kauno jaunimo mokyklos 

direktorius. 
                                                                                                  Aušra Nesterovienė 

 

Paţymėjimo 

blankas - 1,00 eur 

17.  27 d. 10 val. 
Muzikos mokykla 

(Didţioji g. 43); 

Krašto muziejus 

  (Didţioji g. 19) 

 

Seminaras Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos 

pedagogams: 

„Muzikinis lavinimas ir kūrybiškumo ugdymas, siekiant kurti 

sąlygas individualiems mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti”. 

 

Lektorė – Rūta Kutraitė, Kėdainių muzikos mokyklos direktorė; 

mokytoja ekspertė Audronė Pečiulytė, Kėdainių krašto muziejaus 

Daugiakultūris centras. 
Vilija Girdauskaitė  

 

Seminaras 

mokamas. 

18.  28 d. 10 val. 
Akademijos 

gimnazija 

(Jaunimo g. 2) 

Paskaita Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos mokytojams: 

,,Planšetinių kompiuterių panaudojimo galimybės mokymo 

procese". 
  

Lektorė - mokytoja Daiva Jaškienė, Kėdainių rajono Akademijos 

gimnazija. 
 Danutė Čeidienė 

 

Paţymėjimo 

blankas - 1,00 

eur 

19.  28 d. 10 val. 
Krakių M.Katkaus 

gimnazija 

 (Kauno g. 26, 

Krakės) 

Respublikinė klasių vadovų konferencija: 

,,Klasės vadovo darbo sėkmės ir nesėkmės". 
 

Organizatorius - Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija.  
 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija iki 

15 d. tel.  

8-616 19006 

arba el. p.: 

r.stuikyte@gmai

l.com  

Paţym. blankas 

- 1,00 eur 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

20.  Gruodţio 

mėn. 

Švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi poreikiai:  

● Kėdainių r. Josvainių gimnazija;   

● Kėdainių r. Krakių M. Katkaus gimnazija;  

● Kėdainių „Ryto” progimnazija; 

● Kėdainių r. Labūnavos pagrindinė mokykla. 

 Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė, Arūnė Jakutienė,  

Dalia Šeliakienė, Jūratė Vizbaraitė 

 

21.  Sausio mėn. 

Švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi poreikiai:  

● Kėdainių r. Josvainių gimnazija;   

● Kėdainių r. Šėtos gimnazija;  

● Kėdainių „Ryto” progimnazija; 

● Kėdainių r. Dotnuvos pagrindinė mokykla; 

● Kėdainių specialioji mokykla. 

 Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė, Arūnė Jakutienė,  

Dalia Šeliakienė, Jūratė Vizbaraitė 

 

Vertinimui 

reikalingus 

dokumentus 

pristatyti iki  

23 d. 

mailto:r.stuikyte@gmail.com
mailto:r.stuikyte@gmail.com
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22.   Pasikeitus Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašui, tėvai 

(globėjai), pageidaujantys įvertinti vaiko brandumą Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnybos direktoriui  nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 

kovo 31 d. pateikia šiuos dokumentus: 

 prašymą; 

 vaiko gimimo liudijimo kopiją; 

 ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-os) rekomendaciją (aprašo 1 

priedas) - jeigu vaikas buvo ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo 

programą. Rekomendacija turi būti patvirtinta ikimokyklinio 

ugdymo auklėtojo (-os) ir (arba) mokyklos vadovo ar jo įgalioto 

asmens parašais; 

 priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtą rekomendaciją 

pradinių klasių mokytojui apie atliktą vaiko galutinį pasiekimų 

vertinimą (jeigu vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio  

ugdymo programą). Rekomendacija turi būti patvirtinta 

priešmokyklinio ugdymo pedagogo ir (arba) mokyklos vadovo ar jo 

įgalioto asmens parašais. 

 

 

 

III. METODINIAI PASITARIMAI, POPIETĖS 
 

23.  7 d. 14 val. 
„Ryto'' 

progimnazija 

(Pavasario g. 6) 

 

 

Geografijos mokytojų metodinis pasitarimas: 

,,Mokinių raštingumo ugdymas per geografijos pamokas“. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė dr. Laimutė Railienė 

Aušra Nesterovienė 

 

 

24.  7 d. 13 val. 
Švietimo 

pagalbos tarnyba 

(Josvainių g. 40 

Logopedų metodinio būrelio pasitarimas. 

 
Metodinio būrelio pirmininkė Laisvė Sarulienė 

Danutė Čeidienė 

 

 

25.  8 d. 13 val. 
Švietimo 

pagalbos tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Švietimo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui (skyrių vedėjų) 

metodinis pasitarimas. 

Darbotvarkėje: 

● mokyklos veiklos kokybės vertinimo, mokinių vertinimo ir 

įsivertinimo klausimai, 

● vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 

programas įvertinimo tvarkos aprašo pristatymas (KŠPT psichologė 

Arūnė Jakutienė), 

● metodinės veiklos organizavimas 2016-2017 m. m. ir kt. klausimai.  
Metodinio būrelio pirmininkė Vilma Paulauskienė 

Danutė Čeidienė 
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26.  13 d. 

15.30 val. 
Švietimo 

pagalbos tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Tradicinė popietė  lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams 

,,Pabūkime kartu...”.  

Panevėţio J. Miltinio dramos teatro aktorės Olitos Dautartaitės 

programa. 
Lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio taryba. 

Danutė Čeidienė 

 

 

Registracija iki  

12 d.  

tel. 5 38 97  

arba el. p.: 

d.ceidiene@gmail

.com  

27.  14 d. 13 val. 
Šv. Juozapo 

parapijos salė 

(Didţioji g. 21)  

 

Tikybos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.  
 

Metodinio būrelio pirmininkė Sandra Palubeckė 

Vilija Girdauskaitė 

 

 

28.  15 d. 
Švietimo 

pagalbos tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos darbuotojų metodinė išvyka 

į Vilnių. 

 

29.  21 d. 12 val. 
Švietimo 

pagalbos tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Psichologų metodinio būrelio pasitarimas. 

 
Metodinio būrelio pirmininkė Arūnė Jakutienė 

                                                                                                        Danutė Čeidienė 

 

30.  28 d. 14 val. 
Švietimo 

pagalbos tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Dailės mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.  
 

Metodinio būrelio pirmininkė Daiva Nurdinova 

Danutė Čeidienė 

 

 

 

IV. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 

 

31.  7 d. 9.30 val. 
Kėdainių arena 

(Basanavičiaus 

g.1a) 

Vaikų sportinės ţaidynės: „Nykštukų šėlsmas”. 

Organizatoriai: auklėtoja metodininkė Daiva Kasperiūnienė, vyr. 

auklėtoja Asta Kačenauskaitė, Kėdainių l/d „Pasaka”; auklėtoja 

metodininkė Audronė Jonavičienė, Kėdainių r. Vilainių m/d 

„Obelėlė”; vyr. auklėtoja Jolanta Kasperavičienė, Kėdainių  l/d 

„Aviliukas”; auklėtoja metodininkė Ina Gustienė, Kėdainių  l/d 

„Ţilvitis”. 

Vilija Girdauskaitė 

 

32.  6 d. 15 val. 
Vaikų globos 

namai „Saulutė” 

(Vydūno g. 6) 

Uţsiėmimai Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” vaikų dienos 

centrą lankantiems vaikams, bei jų tėvams: „Saulė ant elnio ragų”. 

Užsiėmimus veda: vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnyba. 

 

33.  Data bus 

patikslinta 

Švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos 

institucijų Vadovų klubo posėdis. 

 

                Kėdainių rajono mokinių tarybos pirmininkas Valdas Kupčinskas 

                                                                                   Vilija Girdauskaitė 

 

mailto:d.ceidiene@gmail.com
mailto:d.ceidiene@gmail.com
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34.  7 d. 15,30 val. 

Švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Mokymai Mokinių savanoriškos veiklos klubo dalyviams: 

„Savanorystės samprata”. 

 

Lektorė - Aušra Nesterovienė, neformaliojo vaikų švietimo 

konsultantė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. 

Dalyvauja  

nauji nariai. 

35.  9 d. 18 val. 
J. Paukštelio 

progimnazija  

(Vilniaus g. 11) 

Kėdainių miesto mokyklų mokinių savivaldos institucijų forumas: 

„Bendradarbiauk, o ne kariauk!”. 

 

Organizatoriai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Gaučienė ir 

mokinių savivalda, Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija. 
Vilija Girdauskaitė 

 

36.  10 d. 10 val. 

Švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Mokymai Kėdainių rajono mokinių tarybos nariams: „Komandos 

stiprinimo metodai”. 
 

Mokymus veda - Klaudijus Melys, LMS Alumni.  

Vilija Girdauskaitė 

 

 

 

V. TĖVŲ  ŠVIETIMAS 

 

37.  1, 5, 7 d.  

10 val. 
Švietimo 

pagalbos tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Individualūs  mokymai  „Pozityvi tėvystė” Kėdainių r.  Vilainių 

seniūnijos šeimai .  
 

Lektorė - vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba. 

 

38.  13 d. 14 val. 
Šėtos gimnazija 

 (Kėdainių g.1, 

Šėta) 

Seminaras Kėdainių r. Šėtos gimnazijos 6 – 7 kl. mokiniams ir jų 

tėvams:  

,,Kaip mokytis lengviau ir su dţiaugsmu?".  
 

Lektorė – socialinių mokslų magistrė Jurgita Juknaitė Kozlova, VšĮ 

,,Laimi visi" vadovė. 

 

Paţymėjimo 

blankas - 1,00 eur 

39.  13 d. 15 val. 
Vaikų globos 

namai „Saulutė”  

(Vydūno g. 6) 

Paskaita Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” laikino 

apgyvendinimo motinoms ir vaikams namų bendruomenės 

nariams:  

„Pozityvi tėvystė”. 

 

Lektorė - vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba. 

 

40.  19 d. 12 val. 
Krakės 

(Vilniaus g. 18) 

Paskaita Kėdainių rajono Krakių seniūnijos bendruomenės 

nariams: 

„Pozityvi tėvystė”. 

 

Lektorė - vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba. 
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VI. UGDYMO ĮSTAIGOSE 

 

41.  1-14 d.  
l/d  

„Aviliukas“  

(P.Lukšio g. 9a) 

Akcija „Pradţiuginkim širdį senolių”.  
 

Organizatorės: ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė Audronė 

Gailiuvienė, meninio ugdymo pedagogė Laima Avičiuvienė, Kėdainių 

l/d „Aviliukas“.  
 

 

Kvietimas bus 

išsiųstas. 

Informacija 

teikiama tel.8-

614 03097. 

42.  7 d. 12 val. 
J. Paukštelio 

progimnazija  

(Vilniaus g. 11) 

Kauno arkivyskupijos katalikų tikybos IV-ų klasių mokinių 

viktorinos „Irkis į gilumą“ II - asis etapas. 
 

Organizatorė - tikybos mokytoja metodininkė Sandra Palubeckė. 

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija. 

 

43.  12-15 d.  
l/d„Vyturėlis”  

(Josvainių g. 59) 

Kėdainių lopšelio-darţelio „Vyturėlis" dorovinių vertybių ugdymo 

projektas: „Auginkime gėrį - gerumu". 
 

Organizatorės: auklėtoja metodininkė Genovaitė Cinkuvienė, vyr 

socialinė pedagogė Ramunė Linkevičienė, Kėdainių l/d „Vyturėlis".                                                                              

 

44.  15 d. 16 val. 
Šviesioji 

gimnazija 

(Didţioji g. 62)  

Respublikinis muzikos festivalis „Ţiemos mozaika“. 
 

Organizatorė - muzikos mokytoja metodininkė Sigita Aukštiejūtė-

Morkūnienė, Kėdainių šviesioji gimnazija. 

Nuostatai ir 

dalyvio 

registracijos 

anketa 

 (priedas 1). 

 

 

VII. OLIMPIADOS, KONKURSAI 

 

45.  12 d. 10 val. 
Šviesioji 

gimnazija 

(Didţioji g. 62)  

28 - osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados (8 -12 kl.) 

rajono etapas. 
 

Danutė Čeidienė 

Registracija  

iki 8 d.: 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai  

46.  20 d. 13 val. 

Švietimo 

pagalbos 

 tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

46-ojo tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso rajono 

etapo darbų vertinimas. 
 

 

Danutė Čeidienė 

Registracija  

iki 19 d.: 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai  
Darbai pateikiami  

iki 19 d. 

 

 

VIII. PARODOS 

 

47.  Gruodţio 

mėn. 
Švietimo 

pagalbos 

 tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kėdainių „Ryto" progimnazijos 8 kl. mokinio Edvino Budevičiaus fotografijos 

paroda: „Pirmieji ţingsniai".  

Parodos organizatorė - mokytoja metodininkė Audronė Rudienė, Kėdainių „Ryto" 

progimnazija.  
Danutė Čeidienė 
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48.  Gruodţio 

mėn. 
Švietimo pagalbos 

 tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė“ vaikų dienos centrą lankančių vaikų 

darbelių paroda: „Spalvoti jausmai“. 

 

Parodos organizatorės: socialinė darbuotoja Ţydrė Pavolienė, neformalaus ugdymo 

pedagogė Jurgita Svetikienė, Kėdainių vaikų globos namai „Saulutė“; socialinė 

pedagogė Dalia Šelekienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 
 Danutė Čeidienė 

49.  Gruodţio 

mėn. 
Švietimo pagalbos 

 tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kėdainių lopšelio - darţelio ,,Vyturėlis" pedagogų, vaikų ir jų tėvelių kūrybinių 

darbų paroda: ,,Akmenėlis turi šaltą širdį". 

 

Parodos organizatorės: auklėtoja metodininkė Genovaitė Cinkuvienė, vyr. socialinė 

pedagogė Ramunė Linkevičienė, Kėdainių l/d ,,Vyturėlis". 
 Danutė Čeidienė 

 

 

IX. INFORMACIJA 

1. 2017 metų sausio mėn. vyks: 

 Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas (darbus pristatyti iki sausio 4 d.);      

 Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada 11 klasių mokiniams (sausio mėn.11 d.); 

 50 - oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada (sausio mėn. 13 d.); 

 54 -oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada (sausio mėn. 20 d.); 

 20-oji Lietuvos mokinių filosofijos olimpiada ( darbai iki sausio mėn. 23 d.); 

 Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada (sausio mėn. 25 d.); 

 28 - osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados III-iojo etapo I-oji dalis (sausio 27 d.).      

 

2. 2016 m. gruodţio 6 d. 12 val. Kėdainių moterų krizių centras Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnyboje organizuoja mokymus asmenims, dirbantiems šeimos gerovės srityje (soc. 

darbuotojams, soc. pedagogams, psichologams, mokytojams) „Efektyvus laiko planavimas ir 

darbų organizavimas”.  

Informacija teikiama tel. 8-633 30805 arba el.p.: mkcentras@gmail.com 

 

_________________________ 

mailto:mkcentras@gmail.com

