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PATVIRTINTA  

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos  

direktoriaus 2019 m. sausio 30 d.  

įsakymu Nr. V-25  

 
 

KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

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

2019 m. vasario mėn. planas 
 

Eil. 

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

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

1.  

 

5 d. 10 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Paskaita ugdymo įstaigų direktoriams:  

„Kaip įsigyti draugų ir daryti įtaką žmonėms“ (edukacinės 

knygos pristatymas). 
2 prioritetas. Įrodymais grįstas mokymas. 

 

Lektorius – Alanas Magyla, Kėdainių rajono Krakių M. Katkaus 

gimnazijos direktorius. 

Svarbu! Po paskaitos vyks direktorių asociacijos narių pasitarimas. 
Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

2.  

 

6 d. 14 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

 

Paskaita (refleksija) ugdymo karjerai koordinatoriams, 

konsultantams, pedagogams, švietimo pagalbos specialistams: 

„Mokytojų vaidmuo plečiant profesines moksleivių pasirinkimo 

galimybes“.  
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektorės: dr. Margarita Jankauskaitė, dr. Vilana Pilinkaitė 

Sotirovič, Lygių galimybių plėtros centras.  
Danutė Čeidienė 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

Kviečiami 

dalyvauti 2018 m. 

spalio 31 d. 

vykusio seminaro 

„Z kartos vaikinai 

renkasi profesijas 

socialinėje sferoje“ 

dalyviai. 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

3.  

 

7 d. 12 val. 
 

LSU Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija, 

Chemikų g. 30, 

Kėdainiai 

Seminaras LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos ir 

Kėdainių lopšelio - darželio „Vaikystė“ pedagogams: 

„Į STEAM orientuoto ugdymo stiprinimas mokinių  

pasiekimams gerinti“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

Lektoriai: dir. pavaduotoja ugdymui Asta Krasauskienė, mokytoja 

ekspertė Daiva Ivaškevičienė, Kėdainių šviesioji gimnazija. 
Robertas Bilvinas 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

4.  

 

8 d. 9 val. 

 
 Kėdainių r. Šėtos 

gimnazija,  

Kėdainių g. 1, 

Šėta 

Seminaras technologijų mokytojams: 

„Kūrybinės dirbtuvės“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

Lektorės:  vyr. mokytoja Gintarė Boreišienė, Kėdainių r. Šėtos 

gimnazija; vyr. mokytoja Lina Pravackienė, vyr. mokytoja Rūta 

Bikulčienė, Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija; vyr. mokytoja 

Beata Rimkevičiūtė, Kėdainių „Ryto“ progimnazija. 
Danutė Čeidienė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

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.  

 

13 d. 12 val. 
 

Kėdainių  

J. Paukštelio 

progimnazija, 
Vilniaus g. 11, 

Kėdainiai 

Seminaras Kėdainių J. Paukštelio progimnazijos pedagogams: 

„Į STEAM orientuoto ugdymo stiprinimas mokinių  

pasiekimams gerinti“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektoriai: dir. pavaduotoja ugdymui Asta Krasauskienė, mokytoja 

ekspertė Daiva Ivaškevičienė, Kėdainių šviesioji gimnazija. 
 

Robertas Bilvinas 
 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

6.  

 

18 d. 9 val. 
Kėdainių r. 

Labūnavos 

pagrindinė 

mokykla,  

Barupės g. 1, 

Labūnava 

Paskaita Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos 

pedagogams: 

„Vertinimas ugdant. Mokinio individuali pažanga, pažangos 

matavimas pamokoje ir mokykloje. Pažangos duomenų 

panaudojimas tobulinant pamokos , mokyklos veiklą“. 
 

Lektorė – mokytoja metodininkė Sniežana Slavinskienė, dir. 

pavaduotoja ugdymui Jūratė Petronienė, Kėdainių r. Josvainių 

gimnazija. 
  Robertas Bilvinas 

  

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

7.  

 

18 d. 10 val. 

 
Kėdainių 

„Atžalyno“ 

gimnazija, 

Mindaugo g. 18, 

Kėdainiai 

Seminaras Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos pedagogams: 

„Mokinių žinių tikrinimas ir apklausų organizavimas su 

išmaniaisiais įrenginiais“. 
Programų Socrative, Quizizz, PollEverywhere, Quizlet Live ir kt. 

Taikymas bei apklausų ir testų kūrimas. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektorė – mokytoja ekspertė Staselė Riškienė, Kuršėnų Pavenčių 

mokykla - daugiafunkcis centras, „Apple“ profesinio tobulinimo 

konsultantė. 
Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

8.  

 

18 d. 10 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras pradinių klasių mokytojams: 

„Lietuvių kalbos pamokos: patirtis dirbant su naujais vadovėlio 

komplektais 1 – 3 klasei (serija TAIP!)”. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektorė – mokytoja metodininkė Valdonė Šimonytė, Jonavos 

pradinė mokykla. 
Aušra Nesterovienė 

 

Registracija: 

https://www.s

viesa.lt/node/1

5514  

 

Pažymėjimus 

išduos UAB 

„Šviesa“ 

9.  

 

19 d.  
Išvykstame 8 val. 

nuo Kėdainių 

švietimo pagalbos 

tarnybos.  
 

Vilniaus apskrities 

A. Mickevičiaus 

viešoji biblioteka, 
Trakų g.10, 

Vilnius 

Seminaras lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, 

bibliotekininkams: 

„Vilniaus literatūrinių - kultūrinių erdvių sąryšis su ugdymo 

turiniu“. 

V. Mykolaičio-Putino memorialinio buto-muziejaus, V. Krėvės-

Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus, M.K. Čiurlionio namų, 

Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos ir MO 

muziejaus lankymas.     
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektoriai: jungtinė lektorių grupė. 
Danutė Čeidienė 

 

Registracija 

iki 12 d.: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis – 

16,00 eur 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
https://www.sviesa.lt/node/15514
https://www.sviesa.lt/node/15514
https://www.sviesa.lt/node/15514
http://www.semiplius.lt/
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10.  

 

19 d. 9 val. 

 
Radviliškio r. 

Baisogalos 

gimnazija, 

Mokyklos g. 25, 

Baisogala 

Seminaras LSU Kėdainių ,,Aušros“ progimnazijos pedagogams: 

„Susipažinimas su Radviliškio rajono istoriniu ir kultūriniu 

paveldu. Dalinimasis gerąja patirtimi su Radviliškio r. 

Baisogalos gimnazijos pedagogais“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektoriai: mokytoja metodininkė Marija Burneikienė, mokytoja 

metodininkė Ledina Marozienė, LSU Kėdainių „Aušros“ 

progimnazija; Rita Juškevičienė, Radviliškio r. Baisogalos 

gimnazijos direktorė. 
Robertas Bilvinas 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

11.  

 

19 d. 10 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras ketinantiems tapti ugdymo įstaigų vadovais, ugdymo ir 

švietimo įstaigų vadovams: 

„Šiuolaikinės mokyklos vadyba: ypatumai, mokyklos 

bendruomenės potencialas ir jo panaudojimo galimybės“.  
Tai 1-asis seminaras iš šešių seminarų ciklo. Visi seminarai skirti:  

 susipažinti su šiuolaikinės mokyklos išorinės ir vidinės aplinkos 

konteksto ypatumais;  

 aptarti iššūkius švietimo vadybai bei skirtingų švietimo subjektų 

lūkesčius mokyklai ir šių lūkesčių realizavimo galimybes;  

 susipažinti su mokyklos planų hierarchijos ypatumais, strateginio 

planavimo specifika bei įgyti įgūdžių, remiantis strateginiu planu, 

rengti kitus mokyklos planus, 

 įgyti žinių kaip sudaryti  komandų formavimui reikalingas sąlygas ir 

kaip burti komandas bei joms vadovauti;  

 susipažinti su darbuotojų motyvavimo šiuolaikinėje mokykloje 

specifika ir įgyti įgūdžių parengti mokyklos darbuotojų motyvavimo 

sistemos gaires; 

 susipažinti su lyderystės mokykloje asmeniniame, grupės ir 

organizacijos lygmenyse specifika bei pagrindinėmis lyderystės 

vystymo kryptimis; 

 susipažinti su dviem įtakos darymo instrumentais ir gebėti juos taikyti 

savo veikloje.  

 Seminarų temos:  

1. Šiuolaikinės mokyklos vadybos ypatumai. Mokyklos 

bendruomenės potencialas ir jo panaudojimo galimybės (6 akad. 

val.: 3 teorinės val. ir 3 praktinių užsiėmimų val.). 

2. Mokyklos veiklos planavimo ypatumai  ir planų sistemos dermė  
(6 akad.  val.: 2 teorinės val. ir 4 praktinių užsiėmimų val.).  

3. Komandinis darbas mokyklos galimybės ir tam reikalingos 

sąlygos  (6 akad. val.: 3 teorinės val. ir 3 praktinių užsiėmimų val.).  

4. Darbuotojų motyvavimo specifika šiuolaikinėje mokykloje (6 akad. 

val.: 3 teorinės val. ir 3 praktinių užsiėmimų val.).  

5. Lyderystė mokykloje: asmeninio, grupės ir organizacijos lygmens 

specifika (6 akad. val.: 3 teorinės val. ir 3 praktinių užsiėmimų val.). 

6. Lyderio įtakos darymo instrumentai (6 akad. val.: 2 teorinės val. ir 

4 praktinių užsiėmimų val.).  

Bendra viso seminarų ciklo trukmė – 36 akad. val. Seminarai vyks vasario 

– spalio mėn. (vidutiniškai - vienas seminaras per mėnesį). Dalyviams bus 

išduoti pažymėjimai už visą seminarų ciklą. 

 

Lektorius – dr. Gintautas Cibulskas, Kauno technologijos 

universitetas.  
Robertas Bilvinas 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Dalyvio 

mokestis už 

1-ąjį 

seminarą – 

24,00 eur 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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12.  

 

19 d. 11 val. 

 
Kėdainių „Ryto“ 

progimnazija  

Pavasario g. 5, 

Kėdainiai 

Paskaita Kėdainių „Ryto“ progimnazijos  pedagogams: 

„Mokėjimo mokytis kompetencijos samprata, vertinimo 

įrankiai ir jų panaudojimo galimybės“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektoriai: mokytoja ekspertė Laima Railienė, dir. pavaduotojas 

ugdymui Antanas Petreikis, Kėdainių „Ryto“ progimnazija. 
 

Aušra Nesterovienė 
 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

13.  

 

19 d. 11 val. 

 
Kėdainių muzikos 

mokykla, 

Didžioji g. 43, 

Kėdainiai 

Seminaras Kėdainių muzikos mokyklos pedagogams: 

„Jaunųjų atlikėjų meistriškumo ugdymas. Pedagogų 

kūrybiškumo skatinimas“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 
 

Lektorė – doc. Aušrelė Juškevičienė, Lietuvos muzikos ir teatro 

akademijos liaudies instrumentų katedra.  
 

Danutė Čeidienė 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

14.  

 

20 d. 9 val. 

 
Kėdainių r. 

Surviliškio  

V. Svirskio 

pagrindinė 

mokykla, 

Kėdainių g. 11, 

Surviliškis 

Kėdainių raj. 

Seminaras Kėdainių r. Surviliškio V. Svirskio pagrindinės 

mokyklos pedagogams: 

„Mokymosi proceso organizavimas ir valdymas skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektoriai: vyr. mokytojas Rolandas Kriščiūnas, mokytoja 

metodininkė Žydrė Svetikienė, Kėdainių r. Surviliškio V. Svirskio 

pagrindinė mokykla. 
 

Robertas Bilvinas 
 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

15.  

 

20 d. 9 val. 

 
Kėdainių r. 

Labūnavos 

pagrindinės 

mokyklos 

Pelėdnagių 

„Dobiliuko“ 

skyrius,  

V. Koncevičiaus g. 

7, Pelėdnagiai 

Seminaras Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams: 

„Microsoft programos ir įrankiai“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektorė – mokytoja metodininkė Laima Ilevičienė, Kėdainių r. 

Labūnavos pagrindinė mokykla. 
 

Aušra Nesterovienė 
 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

16.  

 

20 d.10 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras Kėdainių ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijų 

pirmininkams: 

„Ankstyvosios intervencijos modelis ir S.M.A.R.T. tėvystė“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 
 

Lektorės – psichologė Arūnė Jakutienė, psichologė Skirmantė 

Sakalauskaitė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 
 

Robertas Bilvinas 

 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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17.  

 

20 d. 10 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Paskaita socialiniams pedagogams: 

„Kokių gebėjimų, kompetencijų turi turėti mokytojas nuolat 

besikeičiančioje ugdymo įstaigoje?“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

Lektorė - edukologijos magistrė Aušra Nesterovienė, Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnyba. 
 

Robertas Bilvinas 
 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

18.  

 

21 d. 10 val. 

 
Kėdainių šviesioji 

gimnazija, 

Didžioji g. 62, 

Kėdainiai 

Seminaras gamtos mokslų, ikimokyklinio ugdymo, pradinių klasių 

ir neformaliojo švietimo pedagogams: 

„Į STEAM orientuotas ugdymo procesas“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 
 

Lektorės: mokytoja ekspertė Virginija Savickaitė, klasių kuratorė 

Julija Muningienė,  Šiaulių Didždvario gimnazija; mokytoja 

ekspertė Daiva Ivaškevičienė, Kėdainių šviesioji gimnazija. 
 

Aušra Nesterovienė 
 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

Dalyvio 

mokestis – 

20,00 eur 

19.  

 

21 d. 10 val. 

 
Kėdainių kalbų 

mokykla, 

Pirmūnų g.13 A, 

Kėdainiai 

Seminaras Kėdainių kalbų mokyklos pedagogams: 

„Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas lavinant emocinį 

intelektą (EQ)”. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas 
 

Lektorė – Vilija Svetikienė, psichoterapeutė, psichiatrė. 
 

Aušra Nesterovienė 
 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

20.  

 

25 d. 12 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras muzikos, pradinių klasių, lopšelių/darželių meninio 

ugdymo mokytojams: 

„Muzikinė pertraukėlė: jaunesnio amžiaus vaikų dėmesio 

aktyvinimas“. 
Programoje žaismingai bus pristatyti konkretūs pavyzdžiai ir metodai, 

kaip pedagogai ir be specialaus muzikinio išsilavinimo, dėmesio 

koncentraciją galėtų lavinti įvairių veiklų metu.  
 

3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 
 

Lektorė – mokytoja metodininkė Indra Kubiliūnienė, Kauno r. 

Garliavos meno mokykla.  
 

Danutė Čeidienė 
 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

Dalyvio 

mokestis – 

17,00 eur 

21.  

 

25 d. 13 val. 

 
Kėdainių 

„Atžalyno“ 

gimnazija, 

Mindaugo g. 18, 

Kėdainiai 

Seminaras matematikos mokytojams: 

„Kombinatorika, uždavinių sprendimai. Kaip teisingai 

perskaityti ir pateikti užduotis mokiniams?”. 
2 prioritetas. Įrodymais grįstas mokymas. 

 

Lektorės: doc. dr. Birutė Kryžienė, doc. dr. Dovilė Deltuvienė, 

Vilniaus Gedimino Technikos universiteto fundamentaliųjų mokslų 

fakultetas. 
Aušra Nesterovienė 

 

Registracija 

iki 14 d. 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/


 

6 

 

22.  

 

26 d. 9 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Seminaras buhalteriams:  

„Duomenų pateikimas į viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų 

konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS)”. 
 

Lektorė – Renata Paškauskienė, VSAFAS.  

 

Dėl 

registracijos 

bus 

papildomas 

raštas. 
Pažymėjimus 

išduos UAB 

„FACTUS 

SUM“ 

23.  

28 d. 10 val. 

 
Kėdainių 

suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo 

centras,  

S. Dariaus ir 

S. Girėno, g. 52, 

Kėdainiai 

Seminaras dailės mokytojams: 

„Meninio odos formavimo galimybės“. 
3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas. 
 

Lektorė - Lolita Grabauskienė, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo 

fakulteto dėstytoja. 
 

Danutė Čeidienė 
 

Registracija: 
www.semiplius.lt 

 

Pažymėjimo 

blanko 

mokestis – 

1,00 eur 

 

 

II. PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 
 

24.  

Vasario mėn. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi poreikiai: 

 Kėdainių r. Šėtos gimnazijos; 

 Kėdainių J. Paukštelio progimnazijos; 

 Kėdainių r. Miegėnų pagrindinės mokyklos; 

 Kėdainių r. Surviliškio V. Svirskio pagrindinės mokyklos. 
 

Arūnė Jakutienė, Gitana Danilevičienė, Skirmantė Sakalauskaitė, 

 Jurgita Vaitelytė, Jūratė Vizbaraitė 

 

25.  

Kovo mėn. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Vertinami šių įstaigų ugdytinių specialieji ugdymosi poreikiai: 

 Kėdainių r. Josvainių gimnazijos; 

 Kėdainių r. Krakių M. Katkaus gimnazijos; 

 LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos; 

 Kėdainių „Ryto“ progimnazijos; 

 Kėdainių J. Paukštelio progimnazijos. 
 

Arūnė Jakutienė, Gitana Danilevičienė, Skirmantė Sakalauskaitė, 

 Jurgita Vaitelytė, Jūratė Vizbaraitė 

Vertinimui 

reikalingus 

dokumentus 

pristatyti 

iki 

vasario 22 d. 

 

 

III. METODINIAI PASITARIMAI 
 

26.  

6 d. 13 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Ugdymo karjerai specialistų metodinio būrelio pasitarimas. 
 

 

 

 

Irma Zukienė, metodinio būrelio pirmininkė 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

27.  

7 d. 15 val. 

 
Kėdainių šviesioji 

gimnazija 

Didžioji g. 62, 

Kėdainiai 

Informatikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

 

 

 

Rūta Pečiulienė, metodinio būrelio pirmininkė 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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28.  

12 d. 14 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Geografijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

 

 

Žydrūnas Mackevičius, metodinio būrelio pirmininkas 

Robertas Bilvinas 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

29.  

12 d. 15 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 
 

 

 

 

Živilė Būdienė, metodinio būrelio pirmininkė 

Danutė Čeidienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

30.  

13 d. 12 val. 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Psichologų metodinio būrelio pasitarimas. 

 

 

Rita Bagdonaitė, metodinio būrelio pirmininkė 

Arūnė Jakutienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

31.  

20 d. 12 val. 
 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Socialinių pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. 

 

 

Viktorija Gapšienė, metodinio būrelio pirmininkė 

Aušra Nesterovienė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

32.  

21 d. 10 val. 
 

Kėdainių šv. 

Juozapo parapijos 

salė 

Tikybos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

 

 

Zita Kairaitytė, metodinio būrelio pirmininkė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

33.  

28 d. 13 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. 

 
 

 

 

Gintė Grabauskienė, metodinio būrelio pirmininkė 

Jurgita Vaitelytė 

Registracija: 

www.semiplius.lt 

 

 

IV. MOKINIŲ OLIMPIADOS/KONKURSAI 
 

34.  

1 d. 9 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

67-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados (9 - 12 k.) rajono 

etapas.  
 

 
 

Robertas Bilvinas 

Registracija 

iki  sausio 30 d.: 

www.centras.ked

ainiai.lm.lt/konku

rsai/ 

35.  

5 d. 10 val. 

 
Kėdainių šviesioji 

gimnazija,  

Didžioji g. 62, 

Kėdainiai 

30-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados III - iojo 

etapo I - oji dalis. 
 

 

 

 

Robertas Bilvinas 

Dalyvauja 

užsiregistruoti 

mokiniai 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
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36.  

5 d. 13,30 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

67-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados (9 - 12 k.) darbų vertinimas. 

 

 
 

 

 

Robertas Bilvinas 

37.  

6 d. 10 val. 

 
Kėdainių muzikos 

mokykla, 

Didžioji g. 43, 

Kėdainiai 

7-oji Lietuvos mokinių muzikos olimpiados rajono etapas. 
 

 

 

 

 

Danutė Čeidienė 

Registracija 

iki  sausio 30 d.: 

www.centras.ked

ainiai.lm.lt/konku

rsai/ 

38.  

8 d. 9 val. 

 
Kėdainių r. Šėtos 

gimnazija,  

Kėdainių g. 1, 

Šėta 

Lietuvos mokinių technologijų olimpiados rajono etapas. 
 

 

 

 

Danutė Čeidienė 

Registracija 

iki 6 d.: 

www.centras.ked

ainiai.lm.lt/konku

rsai/ 

39.  

9 d. 

 
Vilniaus Jono 

Basanavičiaus 

Progimnazija, 

 S. Konarskio g. 27, 

Vilnius 

Lietuvos mokinių anglų kalbos (11 kl.) olimpiados šalies 

etapas. 

Dalyvauja – Kėdainių šviesiosios gimnazijos 3 kl. mokinė Goda 

Ivaškevičiūtė. 
 

 

Aušra Nesterovienė 

Mokinės ir 

lydinčios 

mokytojos 

kelionės išlaidas 

apmoka 

gimnazija. 

40.  

14 d. 12 val. 

 
Daugiakultūris 

centras, 

 Senosios Rinkos a. 

12, 

Kėdainiai 

Lietuvos mokinių (5 - 12 kl.) meninio skaitymo konkurso 

rajono etapas. 
 

 

 

 

Danutė Čeidienė 

Registracija 

iki 11 d.: 

www.centras.ked

ainiai.lm.lt/konku

rsai/ 

41.  

12 d. 10 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

26-osios Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiados rajono 

etapas. 
 

 

 

 

Aušra Nesterovienė 

Registracija 

iki  11 d.: 

www.centras.ked

ainiai.lm.lt/konku

rsai/ 

42.  

12 d. 12 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

26-osios Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiados rajono etapo darbų 

vertinimas. 

 
 

 

Aušra Nesterovienė 

43.  

23 d.  

 
Šiaulių 

universitetas, 

Vilniaus g. 141, 

Šiauliai 

XLIX Jaunųjų matematikų varžybos. 

 

Informacija: http://su.lt/jmv 
 

 

 

 

Aušra Nesterovienė 

Transportu 

rūpinasi ir 

mokinių bei 

lydinčių 

mokytojų 

kelionės išlaidas 

apmoka 

gimnazijos. 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
https://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
https://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
https://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
http://su.lt/jmv
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44.  

Bendrojo ugdymo 

mokyklose 

26 d. 14 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Kėdainių rajono 1 – 4 klasių mokinių dailaus rašto konkursas 

„Rašom“. 
 

Konkurso darbų vertinimas. 
 

 

 

 

Aušra Nesterovienė 

Darbus pateikti 

Aušrai 

Nesterovienei iki 

25 d. 

45.  

26 d. 9 val. 

 
Kėdainių SJMC,  

S. Dariaus ir S. 

Girėno g. 52, 

Kėdainiai 

29-osios Lietuvos mokinių istorijos olimpiados (10 – 12 kl.) 

rajono etapas.  
 

 

 

 

 

 

Robertas Bilvinas 

Registracija 

iki  vasario 22 d.: 

www.centras.ked

ainiai.lm.lt/konku

rsai/ 

46.  

26 d. 14 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

29-osios Lietuvos mokinių istorijos olimpiados (10 – 12 kl.) rajono etapo darbų 

vertinimas. 
 

 

 

 

Robertas Bilvinas 

47.  

28 d. 9 val. 

 
Kėdainių SJMC,  

S. Dariaus ir 

S. Girėno, g. 52, 

Kėdainiai 

25-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados rajono etapas. 
 

 

 

 

 

Danutė Čeidienė 

Registracija 

iki  vasario 15 d.: 

www.centras.ked

ainiai.lm.lt/konku

rsai/ 

 

 

V. UGDYMO ĮSTAIGOSE VYKSTANTYS RENGINIAI 
 

48.  

Iki 28 d. 

 

Kėdainių l/d 

„Pasaka“ 

Aušros g. 21, 

Kėdainiai 

Rajoninė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

nuotraukų paroda: 

„RAŠYTINIAI SIMBOLIAI GAMTOJE IR 

ARCHITEKTŪROJE“. 
Priedas 1 

49.  

28 d. 10 val. 

 
LSU Kėdainių 

„Aušros“ 

progimnazija 

Chemikų g. 30, 

Kėdainiai 

„MAŽASIS LYDERIS - 2019“. 

50.  

Iki kovo 25 d. 

 
Kėdainių l/d 

„Puriena“, 

Mindaugo g. 20, 

Kėdainiai 

Respublikinė kūrybinių darbų paroda „Netradiciniai 

lavinamieji žaislai ir ugdymo priemonės“. 

 Priedas 2 

  

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai/
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VI. NEFORMALUSIS TĖVŲ ŠVIETIMAS 

 

51.  

26 d. 18 val. 

 
Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Rajono tėvų klubo narių susitikimas. Diskusija: „Ypatingi 

vaikai. Vaikystės autizmas“.   

Lektorė – Jurgita Vaitelytė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

specialioji pedagogė.  

Kviečiame 

paskatinti tėvus 

dalyvauti ! 

 

 

VII. PARODOS 
 

52.  

 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Kėdainių l/d „Puriena“ ugdytinių kūrybinių darų paroda „Pasipuoški 

manimi“. 

 

Parodą parengė: mokytoja metodininkė Nijolė Satkauskienė ir vyr. mokytoja 

Evelina Rajunčienė,  Kėdainių l/d „Puriena“.  
Danutė Čeidienė 

 

53.  

 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Kėdainių l/d „Puriena“ ugdytinių kūrybinių darų paroda „Mūsų šeimos 

raktas“.  

 

Parodą parengė –  vyr. mokytoja Roma Činikienė, Kėdainių l/d „Puriena“. 
Danutė Čeidienė 

 

54.  

 

Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 
Josvainių g. 40, 

Kėdainiai 

Kėdainių J. Paukštelio progimnazijos paroda 6-8 klasių mokinių kūrybinių 

darbų paroda „Vandens ženklai aplink mus“. 

Parodą parengė: mokytoja metodininkė Ernesta Zabutkienė ir mokytoja 

metodininkė Asta Juchnevičienė, Kėdainių J. Paukštelio progimnazija. 
Danutė Čeidienė 

 

 

 

VIII. KITA INFORMACIJA 
 

2019 m. kovo mėn. mokinių olimpiadų/konkursų grafikas: 
 

Eil. 

Nr. 
Olimpiados pavadinimas Numatoma data 

1.  Respublikinis anglų kalbos konkursas (9-10 kl.). 

 
5 d. 

2.  Kėdainių rajono 5-6 klasių mokinių dailaus rašto konkursas. 
Mokinių darbus pateikti 

Danutei Čeidienei iki 6 d.  

3.  Kėdainių rajono 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiada. 

 
7 d. 

4.  31-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada (9 -12 kl.). 

 
12 d. 

5.  Tarptautinis matematikos konkursas KENGŪRA  Lietuvoje. 

 
21 d. 

6.  Lietuvių kalbos diktanto konkursas Kėdainių rajono 8-ų klasių mokiniams. 

 
27 d. 

7.  Lietuvių kalbos diktanto konkursas „Raštingiausias pradinukas“  Kėdainių 

rajono 2-4 klasių mokiniams. 
Bus papildoma 

informacija 

8.  Kėdainių rajono 5-12 klasių mokinių informacinių technologijų olimpiada. 

 

Bus papildoma 

informacija 

________________________________ 


