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PATVIRTINTA  

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos  

direktoriaus 2017 m. vasario 2 d.  

įsakymu Nr. V-29 

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

www.centras.kedainiai.lm.lt 
 

2017 m. vasario mėn. planas 
 

Eil. 

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

 

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  1 d. 10 val. 
Muzikos mokykla 

(Didžioji g. 43) 

 

Seminaras Kėdainių muzikos mokyklos mokytojams: 

„Ansamblinio grojimo įgūdžių lavinimas“. 

 

Lektorės: vyresnioji mokytoja Inga Vyšniauskaitė, Nacionalinė M.K. 

Čiurlionio menų mokykla; vyresnioji mokytoja Aelita Petrauskienė, 

Kėdainių muzikos mokykla.  
Vilija Girdauskaitė 

 

Registracija:   

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/Se

miplius  

Dalyvio 

mokestis - 1,00 

eur 

2.  1-2 d. 9 val. 
J.Paukštelio 

progimnazija 

(Vilniaus g. 11) 

Seminaras J.Paukštelio progimnazijos pradinių klasių 

mokytojams: 

„Pradinių klasių mokinių kalbos ugdymas pagal atnaujintą 

Lietuvių kalbos programą (galimybės, būdai, priemonės)“.  
 

Lektorės: mokytoja metodininkė Rita Kareivienė, mokytoja 

metodininkė Gitana Juškienė, Kėdainių J.Paukštelio progimnazija. 
Aušra Nesterovienė 

 

Registracija:   

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/Se

miplius  

 

Dalyvio 

mokestis - 1,00 

eur 

3.  3 d. 11 val. 
Šviesioji gimnazija 

(Didžioji g. 62) 

Seminaras Kėdainių šviesiosios gimnazijos pedagogams: 

„Emocinio intelekto lavinimas“. 

 

Lektorius - Zuarguss Klororuss, Emocinio intelekto centras. 
 

Robertas Bilvinas 

Registracija:   

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/Se

miplius  

Dalyvio 

mokestis - 1,00 

eur 

4.   4 d. 9 val. 
Labūnavos 

pagrindinė mokykla 

(Barupės g. 1) 

 

 

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo kursai Kėdainių r. Labūnavos 

pagrindinės mokyklos pedagogams (5-asis seminaras). 

 

Lektorė – logopedė metodininkė Rima Juknevičienė, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnyba. 
Danutė Čeidienė 

 

Dalyvio mokestis 

– 10,00 eur 

5.  10 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g.40) 

Seminaras bendrojo ugdymo mokyklų direktoriams, 

pavaduotojams ugdymui, skyrių vedėjams: 

„Mokyklos veiklos įsivertinimas – prielaida veiklos tobulinimui“.  

Lektorė - Laima Gudaitė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros 

Mokyklų įsivertinimo skyriaus vedėja. 
 Danutė Čeidienė 

Registracija:   

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/Se

miplius  
 

Dalyvio mokestis 

- 16,00 eur  

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
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6.  10 d. 12 val. 
Šviesioji gimnazija 

(Didžioji g. 62) 

Seminaras Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokytojams: 

„Mokinio mokymosi pažangos projektavimas ir stebėjimas“.  

 

Lektorė - dr. Viktorija Sičiūnienė, Lietuvos edukologijos 

universitetas. 
Robertas Bilvinas 

 

Registracija:   

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/Se

miplius  

Dalyvio 

mokestis - 1,00 

eur 

7.  17 d. 9 val. 
„Ryto“ 

progimnazija 

(Pavasario g. 6) 

Seminaras Kėdainių „Ryto“ progimnazijos mokytojams: 

„Patyčių prevencija ir intervencija“. 

 

Lektorė – psichologė Jūratė Žuravliovienė, Kėdainių „Ryto“ 

progimnazija. 
Danutė Čeidienė 

Registracija:   

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/Se

miplius  

 

Dalyvio 

mokestis - 1,00 

eur 

8.  17 d. 11 val. 
Muzikos mokykla 

(Didžioji g. 43) 

 

Seminaras Kėdainių muzikos mokyklos mokytojams: 

„XIX - XX a. prancūzų instrumentinės muzikos mokyklose 

ugdymo tipai“. 

 

Lektorius - mokytojas Justinas Mačys, Panevėžio V.Mikalausko 

menų gimnazija. 
                                                                                    Vilija Girdauskaitė 

Registracija:   

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/Se

miplius  

 

Dalyvio 

mokestis - 1,00 

eur 

9.  17 d. 10 val. 
„Ryto“ 

progimnazija 

(Pavasario g. 6) 

Seminaras Kėdainių „Ryto“ progimnazijos pradinio ugdymo 

mokytojams: 

„Mokinių gebėjimų ugdymas mokant lietuvių kalbos pradinėje 

mokykloje“.  

  

Lektorė - mokytoja ekspertė Asta Sakalienė, Panevėžio „Vilties” 

progimnazija.   
Aušra Nesterovienė 

Registracija:   

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/Se

miplius  
 

Dalyvio mokestis 

- 1,00 eur 

10.  17 d. 11 val. 
Klaipėdos turizmo 

mokykla  

(Taikos pr. 69) 

Seminaras profesinio rengimo mokytojams.: 

„Modulinių profesinio mokymo programų įgyvendinimo 

patirtis“.  

 

Lektorės: Laima Dvarionienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,  

vyr. profesijos mokytoja Inga Poškutė, vyr. profesijos mokytoja 

Vilma Einikienė, Klaipėdos turizmo mokykla. 
Robertas Bilvinas 

Registracija:   

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/Se

miplius  
 

Dalyvio 

mokestis - 1,00 

eur 

11.   18 d. 9 val. 
Labūnavos 

pagrindinė mokykla 

(Barupės g. 1) 

 

 

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo kursai Kėdainių r. Labūnavos 

pagrindinės mokyklos mokytojams: (baigiamasis 6-asis 

seminaras). 
 

Lektorė – Arūnė Jakutienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

psichologė. 
Danutė Čeidienė 

 

Dalyvio mokestis 

– 10,00 eur 

12.  20 d. 12 val.  
„Ryto“ 

progimnazija 

(Pavasario g. 6) 

Seminaras pradinių klasių mokytojams: 

„Mokytis padedančio vertinimo ir įsivertinimo būdų taikymas 

pradiniame ugdyme“. 

 

Lektorė – mokytoja ekspertė Rasa Rugelienė, Kėdainių „Ryto“ 

progimnazija. 
Aušra Nesterovienė 

Registracija:   

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/Se

miplius  

 

Dalyvio 

mokestis - 

14,00 eur 



 

3 

 

13.  20 d.  

12,30 val.  
„Atžalyno“ 

gimnazija 

(Mindaugo g. 18) 

Seminaras Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos mokytojams: 

„Aktyvaus ir teisingo skaitymo strategijos“. 

 

Lektorė - Viltė Gridasova, Lietuvos muzikos ir teatro akademija.  
Aušra Nesterovienė 

Registracija:   

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/Se

miplius  

Dalyvio 

mokestis - 1,00 

eur 

14.  21 d. 9 val. 
„Ryto“ 

progimnazija 

(Pavasario g. 6) 

Seminaras Kėdainių „Ryto“ progimnazijos pradinių klasių 

mokytojams: 

„Patyčių prevencija ir intervencija“. 

 

Lektorė – Jūratė Žuravliovienė, Kėdainių „Ryto“ progimnazijos 

psichologė. 
 

Danutė Čeidienė 

Registracija:   

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/Se

miplius  

 

Dalyvio 

mokestis - 1,00 

eur 

15.  22 d. 12 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

 (Josvainių g. 40) 

Seminaras lietuvių k. ir literatūros mokytojams:  

„Ugdymo metodų įvairovė lietuvių kalbos ir literatūros 

pamokose“. 

 

Lektorius - mokytojas metodininkas Petras Gedvilas, Šilalės r. 

Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija. 
 

Danutė Čeidienė 

Registracija:   

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/Se

miplius  
 

Dalyvio 

mokestis - 

12,00 eur 

16.  22 d. 10 val. 
Specialioji mokykla 

(J.Basanavičiaus g. 

99) 

Paskaita Kėdainių socialiniams pedagogams: 

„Agresijų valdymas“. 

 

Lektorė – vyr. soc. pedagogė Renata Veikšrienė, Kėdainių specialioji 

mokykla.   

 

 
Aušra Nesterovienė 

Registracija:   

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/Se

miplius  

 

Dalyvio mokestis 

- 1,00 eur 

17.  24 d. 9 val. 
Jonušo Radvilos 

studijų centras 

(J.Basanavičiaus 4) 

Seminaras dailės mokytojams: 

„Tautinio kostiumo ypatumai ir interpretacijos“. 

 

Lektorė - Rima Stadalnykienė, Kėdainių kultūros centro dailininkė.  
 

Danutė Čeidienė 

Registracija:   

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/Se

miplius  

Dalyvio 

mokestis - 1,00 

eur  

18.  28 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

  

Seminaras švietimo įstaigų direktoriams, dir. pavaduotojams 

ugdymui, skyrių vedėjams: 

„Besimokanti organizacija praktiškai. Kokie pagrindiniai darbai 

ir kaip juos atlikti? Kuo pasižymi labai gerai dirbančios 

organizacijos?”. 

 

Lektorius - dr. Aurimas Juozaitis, akredituotas švietimo lyderystės 

konsultantas, koučingo specialistas. 
 Danutė Čeidienė 

Registracija:   

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/Se

miplius  

 

Dalyvio 

mokestis - 

24,00 eur 
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19.  28 d. 10 val. 
Josvainių 

gimnazija 

(Ariogalos g. 19) 

  

Seminaras technologijų mokytojams: 

„Kūrybinės dirbtuvės”. 

 

Lektoriai: mokytoja metodininkė Albina Mackevičienė, mokytoja 

metodininkė Virginija Šilkaitienė, Kėdainių r. Josvainių gimnazija; 

mokytojas metodininkas Audrius Vasiliauskas, Kėdainių „Ryto“ 

progimnazija.  
 Vilija Girdauskaitė 

Registracija:   

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/Se

miplius  

 

Dalyvio 

mokestis - 

1,00 eur 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

20.  Vasario mėn. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi poreikiai:  

● Kėdainių r. Šėtos gimnazijos;   

● LSU Kėdainių „Aušros” progimnazijos; 

● Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos; 

● Kėdainių r. Surviliškio V.Svirskio pagrindinės mokyklos. 

 

Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė, Arūnė Jakutienė,  

Dalia Šeliakienė, Jūratė Vizbaraitė 

 

 

21.  Kovo mėn. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi poreikiai:  

● Kėdainių r. Akademijos gimnazijos;   

● Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos; 

● Kėdainių r. Miegėnų pagrindinės mokyklos; 

● Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos; 

● Kėdainių r. Josvainių socialinio ir ugdymo centro. 

Jurgita Vaitelytė, Rima Juknevičienė, Arūnė Jakutienė,  

Dalia Šeliakienė, Jūratė Vizbaraitė 

Vertinimui 

reikalingus 

dokumentus 

pristatyti  

iki vasario 24 d. 

22.  Vasario mėn. 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Informacija dėl brandos egzaminų. 

Specialiųjų ugdymo(si) 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 

23.  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. 
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III. ATVIROS PAMOKOS, METODINIAI PASITARIMAI 

 

24.  2 d.  

15,30 val.  
Dailės mokykla 

(Paeismilgio g. 12) 

Gerosios patirties renginys (atvira pamoka): „Žmogaus figūros 

proporcijų piešimas“.  

 

Pamoką veda mokytoja Žaneta Vasilė, Kėdainių dailės mokykla.  
 

Danutė Čeidienė 

Registracija:   

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/S

emiplius  

25.  7 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Logopedų metodinio būrelio pasitarimas.   
 

Metodinio būrelio pirmininkė Gitana Danilevičienė 

Danutė Čeidienė 

 

26.  8 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g.40) 

Lietuvių k. ir literatūros mokytojų grupės pasitarimas dėl 

konferencijos, skirtos Česlovui Milošui, organizavimo.  
 

Metodinio būrelio pirmininkė Aldona Šliažaitė 

Danutė Čeidienė 

 

27.  9 d. 14 val. 
Švietimo pagalbos 

tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Etikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.   
 

Metodinio būrelio pirmininkė Sigita Vievesienė 

Vilija Girdauskaitė 

 

28.  15 d. 12 val. 
„Ryto“ 

progimnazija 

(Pavasario g. 6) 

Psichologų metodinio būrelio pasitarimas.  
 

Metodinio būrelio pirmininkė Arūnė Jakutienė 

Danutė Čeidienė 

 

29.  22 d. 12 val..  
Specialioji mokykla 

(J.Basanavičiaus 

99) 

Socialinių pedagogų metodinis pasitarimas.   

 
Metodinio būrelio pirmininkė Jurgita Sinickienė 

Aušra Nesterovienė 

 

 

 

IV. MOKINIŲ OLIMPIADOS 

 

30.  1 d. 10 val. 

Švietimo pagalbos 

 tarnyba 

(Josvainių g.40) 

Lietuvos mokinių anglų kalbos konkurso (9-12 kl.) rajono etapas.  
 

Aušra Nesterovienė 

  

31.  3 d. 10 val. 

Švietimo pagalbos 

 tarnyba 

(Josvainių g.40) 

65-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados (9-12 kl.) rajono etapas.   
Aušra Nesterovienė  

  

32.  10 d. 9 val. 

„Atžalyno“ 

gimnazija 

(Mindaugo g. 18) 

66-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados (9-12 kl.) rajono 

etapas.   
Aušra Nesterovienė 

Registracija  

iki 3 d.: 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai  

33.  10 d. 

„Aušros“ 

progimnazija 

(Chemikų g. 30) 

Rajono 4-ų klasių mokinių viktorina „Irkis į gilumą" (3-asis turas).    
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34.  14 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  

iki 10 d.: 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai 

35.  Švietimo pagalbos 

 tarnyba 

(Josvainių g.40) 

Dailaus rašto konkursas „Rašom“ Kėdainių rajono 1 - 4 klasių 

mokiniams. 
Aušra Nesterovienė 

Mokinių darbus 

pateikti  

iki 15 d. 

36.  21 d. 10 val. 
Švietimo pagalbos 

 tarnyba 

(Josvainių g.40) 

24-osios Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos 

olimpiados rajono etapas.   
Vilija Girdauskaitė 

Registracija  

iki 17 d.: 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai  

37.  23 d. 12 val. 
Švietimo pagalbos 

 tarnyba 

(Josvainių g.40) 

27-osios Lietuvos mokinių istorijos olimpiados rajono etapas.  
 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija  

iki 21 d.: 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai  

38.  24 d.  
VU Ekonomikos 

fakultetas. 

23-osios Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiados (11-12 

kl.) zonos etapas.   
 

Vilija Girdauskaitė 

Kelionės 

išlaidas apmoka 

mokyklos, 

kurių mokiniai 

vyksta.   

39.  28 d. 9 val.  

Josvainių gimnazija 

(Ariogalos g. 19) 

Lietuvos mokinių technologijų olimpiados rajono etapas.   
 

 

Vilija Girdauskaitė 

Registracija  

iki 20 d.: 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai 

40.  24 d. 9 val.  
Jonušo Radvilos 

studijų centras 

(J.Basanavičiaus 4) 

23-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados (8-12 kl.) rajono etapas.   
 

Danutė Čeidienė 

Registracija  

iki 15 d.: 

www.centras. 

kedainiai.lm.lt/ 

konkursai  

41.  25 d.  

Šiaulių 

universitetas 

(Višinskio g. 25) 

XLVII jaunųjų matematikų varžybos.  

 

Dalyvauja: 9-12 kl. mokinių rajono komanda. 
Aušra Nesterovienė 

Kelionės 

išlaidas apmoka 

mokyklos, 

kurių mokiniai 

vyksta.  

42.  25 d.  
„Atžalyno“ 

gimnazija 

(Mindaugo g. 18) 

Lietuvos mokinių anglų kalbos konkurso šalies etapas.  

 

Dalyvauja: Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos 3 kl. mokinė Greta 

Šiulytė.  
Aušra Nesterovienė 

 

 

 

V. OLIMPIADŲ MOKINIŲ DARBŲ VERTINIMAS 
 

43.  6 d. 13 val. 

Švietimo pagalbos 

 tarnyba 

(Josvainių g.40) 

64-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados rajono etapo mokinių darbų vertinimas. 
Aušra Nesterovienė 

44.  13 d. 13 val. 
Švietimo pagalbos 

 tarnyba 

(Josvainių g.40) 

66-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados rajono etapo mokinių darbų 

vertinimas.   
Aušra Nesterovienė  



 

7 

 

45.  21 d. 13 val. 

Švietimo pagalbos 

 tarnyba 

(Josvainių g.40) 

24-osios Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiados rajono 

etapo mokinių darbų vertinimas.   
Vilija Girdauskaitė   

46.  23 d. 14 val. 

Švietimo pagalbos 

 tarnyba 

(Josvainių g.40) 

27-osios Lietuvos mokinių istorijos olimpiados rajono etapo mokinių darbų 

vertinimas. 
Vilija Girdauskaitė   

VI. NEFORMALUSIS VAIKŲ IR TĖVŲ  ŠVIETIMAS 

 

47.  1 d.; 3 d.; 7 d.; 

8 d.; 10 d.; 

Švietimo pagalbos 

 tarnyba 

(Josvainių g.40) 

Individualūs mokymai: „Pozityvi tėvystė“.  

 

Mokymus veda vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnyba. 
 

48.  8 d.; 15 d.;  

22 d. 

Švietimo pagalbos 

 tarnyba 

(Josvainių g.40) 

Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai, skirti tėvams pagal teismo nutartį.  

 

Mokymus veda psichologė Arūnė Jakutienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 
 

49.  2 d. 15 val. 

Švietimo pagalbos 

 tarnyba 

(Josvainių g.40) 

Mokymai savanoriams: „Oratorystė: teorija ir praktika“.   

 

Mokymus veda Antanida Likšienė, Oratorystės trenerė. 
 

50.  9 d. 15 val. 
Vaikų globos namai 

„Saulutė”  

(Vydūno g. 6) 

Paskaita Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė“ tėvams: „Vaiką žalojančio 

elgesio pasekmės“. 

 

Lektorė - vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnyba. 

 

 

VII. PARODOS 

 

51.  Vasario 

mėn. 
Švietimo pagalbos 

 tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kėdainių r. Krakių M.Katkaus gimnazijos mokinių piešinių paroda, skirta 

Holokausto aukų atminties dienai: „Siela niekada nenutyla“.   

 

Parodos organizatorė -  vyr. mokytoja Indiana Jackevičienė , Kėdainių r. Krakių 

M.Katkaus gimnazija. 
Danutė Čeidienė 

52.  Vasario 

mėn. 
Švietimo pagalbos 

 tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kėdainių r. Krakių M.Katkaus gimnazijos mokinių foto būrelio darbų paroda. 

 

Parodos organizatorė -  vyr. mokytoja Indiana Jackevičienė, Kėdainių r. Krakių 

M.Katkaus gimnazija. 
Danutė Čeidienė 
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53.  Vasario 

mėn. 
Švietimo pagalbos 

 tarnyba 

(Josvainių g. 40) 

Kėdainių lopšelio - darželio „Žilvitis“ ugdytinių ir jų tėvelių darbų paroda: 

„Mano šeimos pirkinių maišelis".  

 

Parodos organizatorės: priešmokyklinio ugdymo pedagogė  Danutė Bernatavičienė, 

priešmokyklinio ugdymo pedagogė  Jurgita Vanckavičienė, ikimokyklinio ugdymo 

pedagogė  Lina Macienė, Kėdainių l/d „Žilvitis“. 

Danutė Čeidienė 

54.  Vasario 

mėn. 
 VšĮ Kėdainių 

ligoninė, vaikų ligų 

skyrius 

(Budrio g. 5) 

Kėdainių „Ryto“ progimnazijos 2 d kl. ir pailgintos darbo dienos grupės mokinių 

darbų paroda: „Aš myliu Lietuvą!“. 

 

Parodos organizatorės:  vyr. mokytoja Raimonda Levanienė, pailgintos darbo dienos 

grupės auklėtoja Rasa Juknevičienė, Kėdainių „Ryto“ progimnazija. 
Danutė Čeidienė 

 

VIII. INFORMACIJA 
 

1. Kovo mėn. vyks: 

 29 -oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada (kovo 1 d.);  

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

 Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados respublikos etapas (kovo 16 - 18);  

 Kėdainių rajono 4-ų klasių mokinių matematikos olimpiada (kovo 29 d.);  

 Kėdainių rajono 5- 6 klasių mokinių dailaus rašto konkursas (iki kovo 6 d. pateikti darbus į 

KŠPT);  

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

 Tarptautinis matematikos konkursas KENGŪRA 2016 (kovo 16 d.);  

 Kėdainių rajono 5-12 klasių mokinių rusų kalbos meninio skaitymo šventė (kovo 24 d.);  

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

 Respublikinis teisinių žinių konkursas „Temidė“ (kovo mėn). 
 

2. Vyksta Nacionalinis Vinco Kudirkos dailyraščio konkursas ,,Rašom“ (gali dalyvauti mokiniai 

nuo 3 klasės ir suaugusieji): I nuotolinis etapas mokykloje vyksta iki vasario 10 d.; mokykla konkurso 

dalyvių darbus organizuotai siunčia paštu arba pristato adresu UAB Biuro pasaulis, Vilkpėdės g. 20, 

03151 Vilnius. Žr. http://rasom.lt/konkurso-nuostatai/ http://rasom.lt/konkurso-nuostatai/ 

 

3. Konkursas ,,Švari kalba – švari galva“ (gali dalyvauti 5–10 klasių mokiniai): I etapas 

organizuojamas vasario 23–27 d. mokyklose (Kėdainių r. sav. – 10 val.). Registracija vyksta sausio 

21–vasario 22 d. svetainėje www.lituanika.lt  

 

4. Vasario 13 d. Kėdainių švietimo pagalbos tarnyboje vyks seminaras dėl mokinių nelaimingų 

atsitikimų tyrimo, įforminimo ir apskaitos tvarkos. Registracija tel. 5 25 44. Seminarą vykdys 

UAB „Verslo aljansas“.  

 

5. Kovo 21 d. Kėdainių švietimo pagalbos tarnyboje vyks seminaras biudžetinių įstaigų 

buhalteriams dėl naujos darbo apmokėjimo tvarkos (atsiųsime papildomą informaciją). Lektorė 

– Renata Paškauskienė. Seminarą vykdys „Factus Sum“.  

 

6. Kėdainių rajono savivaldybė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba, Kėdainių daugiakultūris centras 

kovo 31 d. organizuoja renginį „Nepatikėsite: lietuvių kalba gali išgelbėti pasaulį“.     Lektoriai: 

prof. dr. Jolanta Zabarskaitė, doc. dr. Remigijus Venckus, dr. Aurelija Tamulionienė. Bus pristatyta 

http://rasom.lt/konkurso-nuostatai/
http://rasom.lt/konkurso-nuostatai/
http://www.lituanika.lt/
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Lietuvių kalbos instituto parengta lietuvių kalbos istorijai skirta paroda. Renginys viešas. Kviečiame 

mokytojus. 

 

7. Kovo – gegužės mėn. vyks Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos 

tobulinimo kursai besiatestuojantiems pedagogams. Registracija: 

www.centras.kedainiai.lm.lt/Semiplius   

_________________________ 

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

