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PATVIRTINTA  

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos  

direktoriaus 2017 m. sausio 3 d.  

įsakymu Nr. V-2 

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

www.centras.kedainiai.lm.lt 
 

2017 m. sausio mėn. planas 
 

Eil. 

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

 

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1. 3 d. 10 val. 
Šėtos gimnazija 

(Kėdainių g.1, 

Šėta) 

 

Seminaras Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinės mokyklos 

pedagogams:  

„Mokinių pažangos pamatavimo būdai. Geroji patirtis: 8 klasės 

vadovės darbo su klase metodika“.  
  
Lektorės: dir. pavaduotoja ugdymui Neringa Širkienė, mokytoja 

metodininkė Vaidutė Kleivienė, mokytoja metodininkė Ledina 

Marozienė, vyr. mokytoja Vilma Grigienė, Kėdainių rajono Šėtos 

gimnazija. 
Danutė Čeidienė 

Registracija:   
www.semiplius.lt 

Svarbu!  

Pirmą kartą 

registruojantis - 

būtina susikurti 

asmeninę paskyrą. 

 

Dalyvio 

mokestis - 1,00 

eur 

2. 4 - 5 d.  

10 val. 
Švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 

40) 

 

 

Seminaras pradinio ugdymo pedagogams:  

„Mokinių gebėjimų ugdymas mokant lietuvių kalbos pradinėje 

mokykloje“.  
  
Lektorė - mokytoja ekspertė Asta Sakalienė, Panevėžio „Vilties” 

progimnazija.   
Aušra Nesterovienė 

 

Registracija:   
www.semiplius.lt 

Svarbu!  

Pirmą kartą 

registruojantis - 

būtina susikurti 

asmeninę paskyrą. 

Dalyvio 

mokestis - 

18,00 eur 

3. 4 d. 
Lietuvių kalbos 

institutas; 

Nacionalinė 

M.Mažvydo 

biblioteka 

Išvykstame  

8 val.  

nuo Švietimo 

pagalbos 

tarnybos. 

Seminaras lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams: 

„Edukacinės erdvės: skaitymo ir kalbos įgūdžių ugdymo 

galimybės". 

 

Lektorės: Akvilė Jovaišienė, Lietuvių kalbos instituto Lituanistikos 

židinio vadovė; Aldona Augustinienė, Lietuvos nacionalinės Martyno 

 Mažvydo bibliotekos vaikų ir jaunimo departamento direktorė.  
 

Danutė Čeidienė 

Registracija:   
www.semiplius.lt 

Svarbu!  

Pirmą kartą 

registruojantis - 

būtina susikurti 

asmeninę paskyrą. 

 

Dalyvio 

mokestis - 

14,00 eur  

4.  4 d. 13 val. 
l/d  „Varpelis” 

(Pavasario g. 8) 

Seminaras ikimokyklinio ugdymo pedagogams: 

„Dailės terapijos ir meninio ugdymo panašumai bei skirtumai. 

Provokacija vaizduotei“. 

 

Lektorė - mokytoja Aistė Kanapeckaitė - Čerenkovienė, Kėdainių 

suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras. 
Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija:   
www.semiplius.lt 

Svarbu!  

Pirmą kartą 

registruojantis - 

būtina susikurti 

asmeninę paskyrą. 

Dalyvio 

mokestis - 

11,00 eur 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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5. 5 d. 10 val. 
Vilainių m/d 

„Obelėlė” 

(Melioratorių  

g. 26, Vilainiai) 

Seminaras Kėdainių r. Akademijos gimnazijos „Kaštono” skyriaus, 

Kėdainių r. Josvainių gimnazijos, Kėdainių r. Vilainių m/d 

„Obelėlė”  pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams: 

„Pedagogo iššūkiai ir galimybės tenkinant įvairius 

besimokančiųjų poreikius. Geroji patirtis, rekomendacijos".  
 

Lektoriai: mokytoja metodininkė Lina Augustinienė, mokytoja 

metodininkė Danutė Rinkevičienė, priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė metodininkė Jūratė Karanauskienė, soc. pedagogė 

metodininkė Sigita Burzdžiuvienė, Kėdainių r. Akademijos 

gimnazijos „Kaštono" skyrius; mokytoja metodininkė Bena 

Danauskienė, mokytoja metodininkė Rūta Šlikienė, Kėdainių rajono 

Josvainių gimnazija; vyr. socialinė pedagogė  Lina Mindauliūtė-

Žukienė, vyr.  mokytoja Jolanta Klevinskienė, logopedė Rima 

Lučinskienė, Kėdainių r. Vilainių m/d „Obelėlė“.  
 Danutė Čeidienė 

Registracija:   
www.semiplius.lt 

Svarbu!  

Pirmą kartą 

registruojantis - 

būtina susikurti 

asmeninę paskyrą. 

 

Dalyvio 

mokestis - 1,00 

eur  

6.     7 d. 9 val. 
Labūnavos 

pagrindinė 

mokykla 

(Barupės g. 1, 

Labūnava) 

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo kursai Kėdainių r. Labūnavos 

pagrindinės mokyklos pedagogams (3-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 - psichologė Arūnė Jakutienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnyba. 
Danutė Čeidienė 

Registracija:   
www.semiplius.lt 

Svarbu!  

Pirmą kartą 

registruojantis - 

būtina susikurti 

asmeninę paskyrą. 

 

Dalyvio mokestis 

– 10,00 eur (už 3-

ąjį seminarą).  

7. 12 d. 10 val. 
 Maisto 

pramonės ir 

prekybos 

mokymo 

centras  

(Poškos g. 23, 

 Kaunas) 

Seminaras šalies profesinio rengimo mokymo įstaigų pedagogams: 

,,Užsienio šalių virtuvių patiekalai”. 
 

Lektoriai: profesijos vyr. mokytoja Vilija Bakutytė, Kėdainių 

profesinio rengimo centras; profesijos mokytoja metodininkė Sonata 

Tutlienė, profesijos vyr. mokytoja Aušra Vilimienė, Kauno maisto 

pramonės ir prekybos centras; Zeynel Ozorman, Nebi Durgun, maisto 

ir gėrimų skyriaus vadovai, „Belcekiz beach Hotel“, Turkija. 
 

                                                                                     Aušra Nesterovienė 

Registracija:   
www.semiplius.lt 

Svarbu!  

Pirmą kartą 

registruojantis - 

būtina susikurti 

asmeninę paskyrą. 

 

Dalyvio 

mokestis - 1,00 

eur 

8.  20 d. 9 val. 
Vaikų globos 

namai „Saulutė” 

(Vydūno g. 6) 

Seminaras Kėdainių vaikų globos namų ,,Saulutė” bendruomenės 

nariams: 

,,Pedagogų  perdegimo sindromas: prevencija ir atsparumo 

stiprinimas“. 
 

Lektorius - psichologijos magistras Vytis Valantinas, Lietuvos 

kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras.  
Aušra Nesterovienė 

Registracija:   
www.semiplius.lt 

Svarbu!  

Pirmą kartą 

registruojantis - 

būtina susikurti 

asmeninę paskyrą. 

Dalyvio 

mokestis - 1,00 

eur  

9.   21 d. 9 val. 
Labūnavos 

pagrindinė 

mokykla 

(Barupės g. 1, 

Labūnava) 

 

 

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo kursai Kėdainių r. Labūnavos 

pagrindinės mokyklos pedagogams (4-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 - specialioji pedagogė metodininkė Jurgita Vaitelytė, 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 
Danutė Čeidienė 

 

Dalyvio mokestis 

– 10,00 eur (už 4-

ąjį seminarą).  

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
https://www.facebook.com/zeynel.ozorman.9?fref=nf
https://www.facebook.com/zeynel.ozorman.9?fref=nf
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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10. 26 d. 10 val. 
l/d „Pasaka“ 

(Aušros g. 21) 

Paskaita socialiniams pedagogams: 

„Socialinis pedagogas ikimokyklinėje įstaigoje. Patirtis ir 

galimybės“. 
Pastaba. Po paskaitos vyks metodinis pasitarimas. 

 

Lektorė – socialinė pedagogė Rasa Kvederienė, Kėdainių l/d 

„Pasaka“. 
Aušra Nesterovienė 

Registracija:   
www.semiplius.lt 

Svarbu!  

Pirmą kartą 

registruojantis - 

būtina susikurti 

asmeninę paskyrą. 

Dalyvio 

mokestis - 1,00 

eur  

 

11.  28 d. 10 val. 
Šėtos gimnazija 

 (Kėdainių g. 1, 

Šėta) 

Seminaras Kėdainių r. Šėtos gimnazijos pedagogams:  

„Mokyklos veiklos gerinimas: ko reikia, kad būtume aktyvūs, 

draugiški, bendraujantys ir bendradarbiaujantys?“.  
 

Lektorius – eduk. m. magistras Henrikas Vaicekauskas, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnybos direktorius. 
Aušra Nesterovienė 

Registracija:   
www.semiplius.lt 

Svarbu!  

Pirmą kartą 

registruojantis - 

būtina susikurti 

asmeninę paskyrą. 

Seminaras 

mokamas. 

12.  31 d. 10 val. 
Švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 

40) 

  

Seminaras švietimo įstaigų direktoriams, dir. pavaduotojams 

ugdymui, skyrių vedėjams: 

„Pokytis ir naujovė: koks santykis? Kodėl norime naujovių ir 

bijome pokyčių? Pokyčių jėgos“ (1-asis seminaras iš penkių 

seminarų ciklo „Tvarūs pokyčiai”).  

 

Lektorius - dr. Aurimas Juozaitis, akredituotas švietimo lyderystės 

konsultantas, koučingo specialistas. 
 Danutė Čeidienė 

Registracija:   
www.semiplius.lt 

Svarbu!  

Pirmą kartą 

registruojantis - 

būtina susikurti 

asmeninę paskyrą. 

 

Dalyvio 

mokestis 24,00 

eur (už 1-ąjį 

seminarą). 

 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

13.  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 

 

 

 

14.  Vasario 

mėn. 

Švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 

40) 

 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi poreikiai:  

● Kėdainių r. Šėtos gimnazija;   

● LSU Kėdainių „Aušros” progimnazija; 

● Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija; 

● Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė mokykla. 

  

Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė, Arūnė Jakutienė,  

Dalia Šeliakienė, Jūratė Vizbaraitė 

 

Vertinimui 

reikalingus 

dokumentus 

pristatyti  

iki 25 d. 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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15.  Nuo 

 sausio 1 d.  

Švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 

40) 

Tėvai (globėjai), pageidaujantys įvertinti vaiko brandumą, Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnybos direktoriui pateikia šiuos dokumentus: 

1. Prašymą. 

2. Vaiko gimimo liudijimo kopiją. 

3. 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. 

4. 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 

 

16. 4 d. 12 val. 
Švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g.40) 

Technologijų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.  
 

 

Metodinio būrelio pirmininkas Virgaudas Bernotavičius 

Vilija Girdauskaitė 

 

17. 5 d. 15 val. 
Daugiakultūris 

centras 

(Senosios 

Rinkos a.12) 

Istorijos  mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.  
 

 

Metodinio būrelio pirmininkas Vaidas Grišinas 

Vilija Girdauskaitė 

 

18. 6 d. 10 val.. 
Šv. Juozapo 

parapijos salė 

(Didžioji g. 21) 

Tikybos  mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.  
 

Metodinio būrelio pirmininkė Sandra Palubeckė 

Vilija Girdauskaitė 

 

 

19. 10 d. 12 val. 
Švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g.40) 

Psichologų metodinio būrelio pasitarimas.  
 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Arūnė Jakutienė 

 

 

20. 10 d. 16 val. 
Sporto centras 

(Parko g. 4) 

Kūno kultūros mokytojų metodinės tarybos pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkas Bronislavas Šimokaitis 

 Aušra Nesterovienė 

 

 

21. 12 d. 13 val. 
Švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g.40) 

Specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. 
 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Gintė Grabauskienė 

Danutė Čeidienė 

 

 

22. 15 d. 14 val. 
Švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g.40) 

Dailės mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Daiva Nurdinova 

Danutė Čeidienė 

 

 

23. 26  d.  12 

val. 
l/d „Pasaka“ 

(Aušros g. 21) 

Socialinių pedagogų metodinis pasitarimas. 
 

 Metodinio būrelio pirmininkė Jurgita Sinickienė, 

 Aušra Nesterovienė 
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IV. MOKINIŲ OLIMPIADOS 

 

24. 11 d. 10 val. 
Švietimo 

pagalbos 

 tarnyba 

(Josvainių g.40) 

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados  rajono etapas. 
 

 

Aušra Nesterovienė 

Registracija  

iki 5 d.: 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai  

25. 13 d. 12 val. 
„Atžalyno'' 

gimnazija 

(Mindaugo 18) 

50 - osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados  rajono etapas. 
 

 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija  

iki 10 d.: 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai  

26. 20 d. 9 val. 

Švietimo 

pagalbos 

 tarnyba 

(Josvainių g.40) 

55 - osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados rajono etapas. 
 

 

Danutė Čeidienė 

Registracija  

iki 18 d.: 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai  

27.  25 d. 9 val. 

SJMC 

(S. Dariaus ir 

 S.Girėno g. 52) 

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada (9 - 12 kl.).  
 

 

Danutė Čeidienė 

Registracija  

iki 23 d.: 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai  

28.  27 d. 10 val. 

Šviesioji 

gimnazija 

(Didžioji g 62) 

28-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados respublikos 

etapo I-oji dalis. Dalyvauja: 

 Deividas Tamkus, 12 kl., Kėdainių „Atžalyno” gimnazija;  

 Donatas Černikauskas, 9 kl., Kėdainių šviesioji gimnazija; 

 Airidas Kutra, 10 kl., Kėdainių šviesioji gimnazija; 

 Martynas Jodeika, 12 kl., Kėdainių šviesioji gimnazija; 

 Lukas Juodeika, 12 kl., Kėdainių šviesioji gimnazija; 

 Viktorija Varnaitė, 12 kl., Kėdainių šviesioji gimnazija.    
Danutė Čeidienė 

 

 

 

V. KONKURSŲ IR OLIMPIADŲ DARBŲ VERTINIMAS 

 

29. 9 d. 13 val. 
KŠPT 

(Josvainių g.40) 

46-ojo tarptautinio epistolinio rašinio konkurso rajono etapo 

darbų vertinimas. 

Svarbu! Darbai pateikiami iki 6 d. (2 kab.). 
Danutė Čeidienė 

Registracija  

iki 5 d.: 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai  

30. 10 d. 13 val. 
KŠPT 

(Josvainių g.40) 

49 -ojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso rajono etapo 

darbų vertinimas. 

Svarbu! Darbai pateikiami iki 6 d. (2 kab.). 
Danutė Čeidienė 

Registracija  

iki 6 d.: 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai  

31. 16 d. 13 val. 

KŠPT 

(Josvainių g.40) 

50 - osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados  rajono etapo 

darbų vertinimas. 
 

Vilija Girdauskaitė 

 

32. 23 d. 13 val. 

KŠPT 

(Josvainių g.40) 

55 - osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados  rajono etapo 

darbų vertinimas. 
Danutė Čeidienė 

 

33.  26 d. 13 val. 

KŠPT 

(Josvainių g.40) 

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados (9 - 12 kl.) darbų 

vertinimas.  
Danutė Čeidienė 
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VI. TĖVŲ  ŠVIETIMAS 

 

34.  10 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. 

 

 

 

VII. PARODOS 

 

35.  Sausio  

mėn. 
Švietimo 

pagalbos 

 Tarnyba 

(Josvainių g.40) 

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

paroda: „Pirmieji žingsniai".  

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

progimnazija.  
Danutė Čeidienė 

36.  Sausio  

mėn. 
Švietimo 

pagalbos 

 tarnyba 

(Josvainių g.40) 

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos KTU „Jaunųjų tyrėjų” 6 kl. mokinių 

kūrybinių darbų paroda: „Žiemos gėlės”. 

Parodos organizatorės: vyresnioji dailės mokytoja Jolanta Adukauskienė, chemijos 

mokytoja metodininkė Asta Juchnevičienė, Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija. 
 

Danutė Čeidienė 

37.  Sausio  

mėn. 
Švietimo 

pagalbos 

 tarnyba 

(Josvainių g.40) 

Kėdainių rajono Josvainių gimnazijos pradinių klasių mokinių paroda: ,,Eglutė 

skarota". 

Parodos organizatorės: mokytoja metodininkė Ingrida Dilinskienė, mokytoja 

metodininkė Bena Donauskienė, mokytoja metodininkė Rūta Šlikienė, mokytoja 

metodininkė Roma Žukienė, Kėdainių rajono Josvainių gimnazija. 
Danutė Čeidienė 

 

 

VIII. INFORMACIJA 

1. Vasario mėn. vyks: 

 respublikinis 9 – 10 kl. mokinių anglų kalbos konkursas (vasario 1 d.); 

 65-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados rajono etapas (vasario 3 d.); 

 Lietuvos 5 – 12 kl. mokinių meninio skaitymo konkursas (vasario 7 d.; regiono etapas vyks 

vasario 11 d. Utenoje); 

 Kėdainių rajono 1 - 4 kl. mokinių dailaus rašto konkursas (darbus pristatyti iki 15 d.); 

 24-osios Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiados rajono etapas (vasario 21 d.); 

 66-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados rajono etapas (vasario 10 d.); 

 27-osios Lietuvos mokinių istorijos olimpiados rajono etapas (vasario 23 d.); 

 23-iosios Lietuvos mokinių dailės olimpiados rajono etapas (vasario 24 d.); 

 23-ioji Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada (zonos etapas vyks vasario 24 d.); 

 Lietuvos mokinių technologijų olimpiados rajono etapas ( vasario 28 d.); 

 9-12 klasių mokinių „Jaunųjų matematikų varžybos“ (vasario 25 d.). 

2. Informuojame, kad nuo 2017 m. sausio mėn. registracija į Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos organizuojamus kvalifikacijos tobulinimo renginius vykdoma informacinėje 

sistemoje www.semiplius.lt  Prašome susikurti asmenines paskyras informacinėje sistemoje. Tik 

paskyros pagalba galėsite registruotis į skelbiamus kvalifikacijos tobulinimo renginius ir juose 

dalyvauti. 

_________________________ 

http://www.semiplius.lt/

