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PATVIRTINTA  

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos  

direktoriaus 2016 m. rugsėjo 7 d.  

įsakymu Nr. V-109 

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 
www.centras.kedainiai.lm.lt 

 

2016 m. rugpjūčio - rugsėjo mėn. planas 
 

 

Eil. 

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

 

 

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  RUGPJŪČIO  

25 d. 10 val. 
Kėdainių krašto 

muziejaus Arnetų 

namas 

(Radvilų g.21) 

Paskaita technologijų mokytojams: 

„Medžio drožybos ypatumai - verpsčių, prieverpsčių 

simbolika, jų paskirtis praeityje ir dabartyje‘‘. 
  

Lektorius – Albinas Šileika, Utenos rajono tautodailininkas, 

sertifikuotas tautinio paveldo produktų amatininkas. 
  

Vilija Girdauskaitė 

 

Pažymėjimo 

blankas – 1,00 

eur 

2.  RUGPJŪČIO 

 30 d. 11 val. 
„Atžalyno“ 

gimnazija 

(Mindaugo g.18) 

Paskaita „Atžalyno” gimnazijos  pedagogams: 

„Mokinių, turinčių verbalinės komunikacijos sutrikimų, 

ugdymo galimybės‘‘. 
  

Lektorė – vyr. spec. pedagogė Gintė Grabauskienė, Kėdainių 

Juozo Paukštelio progimnazija. 
  

Vilija Girdauskaitė 

 

Pažymėjimo 

blankas – 1,00 

eur 

 

3.  Rugsėjo 

5-6 d. 

9 val. 
Kėdainių 

profesinio rengimo 

centras 

(Šėtos g.105) 

Seminaras šalies profesijos mokytojams: 

„Bendrieji mokymosi principai, kūrybiški mokymosi 

metodai ir verslumas“. 
  

Lektoriai: Ragnar Johansen, Norvegijos nepriklausomų 

mokyklų asociacijos prezidentas, Ålesund meno mokyklos 

direktorius; profesijos vyr. mokytoja Rima Pužauskaitė, 

Kėdainių profesinio rengimo centras.  
 

Aušra Nesterovienė 

 

Pažymėjimo 

blankas – 1,00 

eur 

 
Europos 

Ekonominės 

Erdvės 

finansuojama 

programa  

(EEE stipendijų 

programa). 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
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4.    13 d. 12 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Paskaita lietuvių kalbos mokytojams: 

„Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo 

programos turinys ir svarbiausios sąvokos”. 
 

Lektoriai: mokytoja metodininkė Aldona Šliažaitė, Kėdainių 

suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras; Rytas Tamašauskas, 

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir 

kultūros skyrius vyr. specialistas. 
                                                                           Danutė Čeidienė 

 

Pažymėjimo 

blankas – 1,00 

eur 

 

Po paskaitos 

vyks metodinio 

būrelio 

pasitarimas. 

5.  16 d. 11 val. 
Krakių M.Katkaus 

gimnazija 

 (Kauno g. 26)  

Nacionalinė konferencija:  

„Žydų kultūros istorija ir tolerancija šiandien“. 
Darbotvarkė: 

 Spektaklis „Vinis batuose“, Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos dramos 

studija; 

 Direktoriaus sveikinimas, svečių pristatymas. Ištrauka iš krakiškių 

prisiminimų, Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos skaitovas V.Kikilas; 

 Pranešimas „Peštinukai – Krakių žydų kultūros pabaiga“, Krakių Mikalojaus 

Katkaus gimnazijos istorijos mokytoja V.Špokė; 

 Svečių pasisakymai; 

 Žydų liaudies daina „Hava Nagila“, Radviliškio r. Baisogalos gimnazija; 

 Pranešimas „Kėdainių žydų bendruomenė tarpukariuose“, Kėdainių 

Daugiakultūrio centro direktorė A. Pečiulytė; 

 Žydų liaudies daina „Shalom Aleichem“, Radviliškio r. Baisogalos 

gimnazija; 

 Pranešimas „Holokaustas Lietuvoje“, dr. A.Bubnys; 

 1600 žingsnių iki mirties. Gyvenimo stotelės. Eisena į Peštinukų kapines, 

atminimo akmenų padėjimas 

Konferencijos organizatorė - Kėdainių r. Krakių Mikalojaus 

Katkaus gimnazija. 
Vilija Girdauskaitė  

 

Pažymėjimo 

blankas – 1,00 

eur 

 

6.  20 d. 12 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Seminaras pradinio ugdymo pedagogams: 

„Skaitymo strategijos taikymas skaitant grožinius ir 

negrožinius tekstus ‘‘. 
  

Lektorė – mokytoja ekspertė Nomeda Kasperavičienė, 

Jonavos Panerio pradinė mokykla. 
 

Aušra Nesterovienė 

 

Būtina 

registracija iki 

16 d. tel. 5 25 44 

arba el. p.: 

a.nesteroviene@

gmail.com   

Dalyvio 

mokestis – 15,00 

eur 

Po seminaro 

vyks metodinio 

būrelio 

pasitarimas. 

7.    28 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Seminaras priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo 

pedagogams: 

 „Vaikų vaidinimų dvasinis grožis ir ugdomoji vertė". 
 

Lektorė - doc. dr. Vida Kazragytė, Lietuvos edukologijos 

universiteto Ugdymo mokslų fakultetas, Šokio ir teatro 

katedra. 
Vilija Girdauskaitė 

 

Būtina 

registracija iki 

19 d. tel. 5 25 44 

arba el.p.: 

vilija.girdauskait

e@gmail.com  

 

Dalyvio 

mokestis  –

12,00 eur 

 

mailto:a.nesteroviene@gmail.com
mailto:a.nesteroviene@gmail.com
mailto:vilija.girdauskaite@gmail.com
mailto:vilija.girdauskaite@gmail.com
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8.  28 d. 13 val. 
Šėtos gimnazija 

(Kėdainių g. 1, Šėta) 

Seminaras Kėdainių r. Šėtos gimnazijos strateginio plano 

rengimo grupės nariams:  

„Mokyklos strategijos planavimas: vadybos funkcijos; 

mokyklos strateginio planavimo etapai; mokyklos veiklos 

analizė ir vertinimas pagal SSGG modelį; misijos, vizijos 

ir vertybių numatymas; strateginių tikslų hierarchija“ (1 

dalis). 

Lektorius – Rytas Tamašauskas, Kėdainių r. savivaldybės 

administracijos Švietimo ir kultūros vyr. specialistas.  
Aušra Nesterovienė 

 

Pažymėjimo 

blankas – 1,00 

eur 

 

 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

9.  Rugsėjo mėn. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba  

(Josvainių g. 40) 

Vertinami rajono ugdymo įstaigų mokinių specialieji 

ugdymosi poreikiai (pagal išankstinę registraciją).  

 

Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė, Arūnė Jakutienė,  

Dalia Šeliakienė, Jūratė Vizbaraitė 

 

10.  iki rugsėjo 19 d. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba  

(Josvainių g. 40) 

Mokinių, kurių specialiuosius ugdymo(si) poreikius 

numatoma vertinti Kėdainių švietimo pagalbos tarnyboje 

2016-2017 m.m., sąrašų pateikimas. 

 

 Jurgita Vaitelytė 

Sąrašus prašome 

pateikti el.p: 

spec.pedagoge@

centras.kedainiai.

lm.lt  

 Raštas 

pridedamas 

(priedas 1). 

 

 

III. METODINIAI IR KITI PASITARIMAI 

 

11.  6 d. 15 val. 
Šv. Juozapo 

parapijos salė  

Tikybos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.  

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2016 - 2017 

m.m. ir kt. klausimai. 
 Metodinio būrelio pirmininkė Sandra Palubeckė 

Vilija Girdauskaitė 

 

 

12.  7 d. 10 val. 
VšĮ „Mažylių 

akademija“ 

(Skongalio g. 23A) 

VšĮ „Mažylių akademija“ ir Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos vadovų/specialistų pasitarimas. 

Darbotvarkėje: kvalifikacijos tobulinimo prioritetai 2016 - 

2017 m.m. ir kt. klausimai.  
Henrikas Vaicekauskas 

Danutė Čeidienė 

 

13.  13 d. 10 val. 
LSU Kėdainių  

„Aušros“ 

progimnazija 

(Chemikų g.30) 

LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos ir Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnybos vadovų/specialistų pasitarimas. 

Darbotvarkėje: kvalifikacijos tobulinimo prioritetai 2016 - 

2017 m.m. ir kt. klausimai. 
                                                                  Henrikas Vaicekauskas 

Vilija Girdauskaitė 

 

mailto:spec.pedagoge@centras.kedainiai.lm.lt
mailto:spec.pedagoge@centras.kedainiai.lm.lt
mailto:spec.pedagoge@centras.kedainiai.lm.lt
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14.      13 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas.  

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2016 - 2017 

m.m. ir kt. klausimai. 
 Metodinio būrelio pirmininkė Aldona Šliažaitė  

Danutė Čeidienė 

 

 

15.      13 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Psichologų metodinio būrelio pasitarimas.  

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2016 - 2017 

m.m. ir kt. klausimai. 
 Metodinio būrelio pirmininkė Arūnė Jakutienė  

Danutė Čeidienė 

 

 

16.  14 d. 14 val. 
Kėdainių  „Ryto“ 

progimnazija 

(Pavasario g. 6) 

Kėdainių „Ryto“ progimnazijos ir Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnybos vadovų/specialistų pasitarimas. 

Darbotvarkėje: kvalifikacijos tobulinimo prioritetai 2016 - 

2017 m.m. ir kt. klausimai. 
                                                                 Henrikas Vaicekauskas 

Danutė Čeidienė 

 

 

17.  14 d. 15 val. 
Daugiakultūris 

centras 

(Senosios Rinkos a. 

12) 

Istorijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.  

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2016 - 2017 

m.m. ir kt. klausimai. 
Metodinio būrelio pirmininkas Vaidas Grišinas 

Vilija Girdauskaitė 

 

 

18.  14 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Etikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2016 - 2017 

m.m. ir kt. klausimai. 
Metodinio būrelio pirmininkė Sigita Vievesienė 

Vilija Girdauskaitė 

 

19.  14 d. 15,30 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2016 - 2017 

m.m. ir kt. klausimai. 
 Metodinio būrelio pirmininkas Bronius Šimokaitis  

Aušra Nesterovienė 

 

 

20.  16 d. 11 val. 
Vaikų globos namai 

„Saulutė” 

(Vydūno g.6) 

Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė“ ir Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnybos vadovų/specialistų pasitarimas.  

Darbotvarkėje: kvalifikacijos tobulinimo prioritetai 2016 - 

2017 m.m. ir kt. klausimai. 
                                                                     Henrikas Vaicekauskas 

Aušra Nesterovienė 

 

 

21.  19 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Ugdymo karjerai specialistų metodinio būrelio 

pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2016 - 2017 

m.m. ir kt. klausimai. 
 Metodinio būrelio pirmininkė Irma Zukienė  

                                                                                            Danutė Čeidienė 
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22.  20 d. 14 val. 
J.Paukštelio 

progimnazija 

(Vilniaus g.11) 

Chemijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2016 - 2017 

m.m. ir kt. klausimai. 
  Metodinio būrelio pirmininkė Asta Juchnevičienė                                                                                             

Aušra Nesterovienė 

 

 

23.  20 d. 16,30 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Pradinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinio būrelio pirmininko rinkimai, 

metodinės veiklos organizavimas 2016 - 2017 m.m. ir kt. 

klausimai. 
 Metodinio būrelio pirmininkė Dalia Bačkienė                                                                                             

Aušra Nesterovienė 

 

 

24.  20 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Vokiečių kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2016 - 2017 

m.m. ir kt. klausimai. 
 

 Metodinio būrelio pirmininkė Ramunė Misiūnienė                                                                                             

Aušra Nesterovienė 

 

 

25.  21 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Socialinių pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2016 - 2017 

m.m. ir kt. klausimai. 
 

                                           Metodinio būrelio pirmininkė Jurgita Sinickienė 

                                                                                        Aušra Nesterovienė 

 

 

26.    22 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2016 - 2017 

m.m. ir kt. klausimai. 
 

 Metodinio būrelio pirmininkė Jolanta Krasauskienė  

Danutė Čeidienė 

 

27.  23 d. 14,30 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2016 - 2017 

m.m. ir kt. klausimai. 
 

                                         Metodinio būrelio pirmininkė Ingrida Neliupšienė                                                                                                         

Aušra Nesterovienė 

 

 

28.  26 d. 14,30 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Matematikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2016 - 2017 

m.m. ir kt. klausimai. 
 

                                                 Metodinio būrelio pirmininkė Daina Čepienė 

                                                                                        Aušra Nesterovienė 

 

29.  27 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Geografijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2016 - 2017 

m.m. ir kt. klausimai. 
 

                                      Metodinio būrelio pirmininkė dr. Laimutė Railienė 

                                                                                        Aušra Nesterovienė 
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30.  27 d. 14,30 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Fizikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2016 - 2017 

m.m. ir kt. klausimai. 
 

                                           Metodinio būrelio pirmininkė Vida Micevičienė 

                                                                                         Aušra Nesterovienė 

 

 

31.  28 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2016 - 2017 

m.m. ir kt. klausimai. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Vitalija Valantiejienė 

Vilija Girdauskaitė 

 

 

32.  29 d. 15 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Muzikos mokytojų ir meninio ugdymo pedagogų metodinio 

būrelio pasitarimas. 

Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2016 - 2017 

m.m. ir kt. klausimai. 
Metodinio būrelio pirmininkė Živilė Būdienė 

Vilija Girdauskaitė 

 

 

 

 

V. NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 

 

33.  7 d. 15 val. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Mokinių savanoriškos veiklos klubo narių pasitarimas. 
 

Aušra Nesterovienė 

 

34.  7 d. 15 val. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Kėdainių rajono mokinių tarybos pasitarimas. 

 
Vilija Girdauskaitė   

 

35.  16 d. 14 val. 

Akademijos 

gimnazija  

(Jaunimo g.2) 

Mokymai Kėdainių r. Akademijos gimnazijos mokinių 

savivaldos institucijos nariams: „Kaip sudominti, kai 

neįdomu?”. 
 

Mokymus veda: Marta Gadišauskaitė ir Augustė Dumčiūtė,  

Kėdainių rajono mokinių taryba.   
 

Vilija Girdauskaitė   

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

administracijos 

finansuojamas 

projektas  

„Antroji Kėdainių 

rajono bendrojo 

ugdymo mokyklų 

mokinių 

savivaldos 

institucijų šturmo 

dalis”. 

36.  17-18 d.  

9 val. 
 „Ryto“ 

progimnazija 

(Pavasario g.6) 

Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių 

savivaldos institucijų rinkiminis forumas. 
 

 Organizatorius - Kėdainių rajono mokinių taryba. 

 
 Vilija Girdauskaitė 

 

Kviečiami 

dalyvauti 5 

mokiniai ir 

koordinatorius 

(pedagogas)  
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37.  19 d. 14 val. 
Krakių M.Katkaus 

gimnazija 

 (Kauno g. 26)  

Mokymai Kėdainių r. Krakių M.Katkaus gimnazijos 

mokinių savivaldos institucijos nariams: „Kaip sudominti, 

kai neįdomu?”. 
 

Mokymus veda: Marta Gadišauskaitė ir Augustė Dumčiūtė,  

Kėdainių rajono mokinių taryba.   
 

Vilija Girdauskaitė  

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

administracijos 

finansuojamas 

projektas  

„Antroji Kėdainių 

rajono bendrojo 

ugdymo mokyklų 

mokinių 

savivaldos 

institucijų šturmo 

dalis”. 

38.  24 d. 10 val. 
Raseinių rajono 

Ariogalos 

gimnazija 

(Vytauto g. 94) 

Mokymai Raseinių r. Ariogalos gimnazijos mokiniams: 

„Jaunimo politikos labirintai“. 
  
Mokymus veda: Birutė Jankauskaitė, Kėdainių rajono mokinių 

tarybos pirmininkė.   
                                                                      Vilija Girdauskaitė 

 

Lietuvos 

mokinių 

neformaliojo 

švietimo centro 

finansuojamas 

projektas 

„Mokiniai – 

mokiniams - 2!”. 

39.  26 d. 14 val. 
Labūnavos 

pagrindinė mokykla 

 (Barupės g.1)  

Mokymai Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos 

mokinių savivaldos nariams: „Kaip sudominti, kai 

neįdomu?”. 
 

Mokymus veda: Marta Gadišauskaitė ir Augustė Dumčiūtė,  

Kėdainių rajono mokinių taryba.   
 

Vilija Girdauskaitė  

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

administracijos 

finansuojamas 

projektas  

„Antroji Kėdainių 

rajono bendrojo 

ugdymo mokyklų 

mokinių 

savivaldos 

institucijų šturmo 

dalis”. 

40.  26 d. 15,30 val. 
„Atžalyno“ 

gimnazija 

(Mindaugo g.18) 

Mokinių savanoriškos veiklos klubo diskusija: „Studijos 

Lietuvoje ir užsienyje”. 
 

Aušra Nesterovienė 

 

 

 

IV. SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS 

 

41.  16 ir 30 d. 

9,30 val. 
Dotnuvos seniūnija 

(Vilties g. 19) 

Paskaitos Dotnuvos seniūnijos bendruomenės nariams: 

„Pozityvi tėvystė”. 

Lektorė - vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnyba. 

 

 

 

VI. PARODOS 

 

42.  Rugsėjo mėn. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Kėdainių J.Paukštelio progimnazijos 5 d kl. mokinių 

kūrybiniai darbai „Mano svajonių biblioteka“ (Bibliotekų 

metams skirtas projektas „Mūsų bibliotekos“).  

Mokinių darbų parodą parengė: vyr. lietuvių kalbos mokytoja 

Jolita Mickienė, bibliotekininkė Danutė Valiaugienė, vyr. 

dailės mokytoja Jolanta Adukauskienė, Kėdainių J.Paukštelio 

progimnazija. 
Danutė Čeidienė 
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VII. INFORMACIJA 

 

1. Spalio mėn. vyks kursai, skirti užsienio kalbų mokytojams, ketinantiems dirbti pagal 

pradinio ugdymo programą.  

Kursų trukmė - 40 akad. val. (5 dienos). Dalyvio mokestis – 20,00 eur už vieną dieną. 

Išankstinė registracija tel. 5 25 44 arba el.p.: a.nesteroviene@gmail.com  
 

2. 2016 m. rugsėjo 1 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-751 buvo patvirtinta 

„Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas 

įvertinimo tvarkos aprašo“ nauja redakcija.  
Atkreipiame Jūsų dėmesį į pagrindinius pakeitimus ir prašome apie tai informuoti tėvus 

(globėjus): 

 vaiko brandumas vertinamas nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.; 

 tėvai (globėjai), pageidaujantys įvertinti vaiko brandumą, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos direktoriui nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d. pateikia šiuos dokumentus: 

 prašymą; 

 vaiko gimimo liudijimo kopiją; 

 ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-os) rekomendaciją, 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. 

 psichologui įvertinus vaiko brandumą ir nustačius, kad vaikas nėra brandus mokytis pagal 

priešmokyklinio arba pradinio ugdymo programą, ugdymas pagal minėtas programas nėra 

teikiamas. 
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