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I SKYRIUS 

BENDRA INFORMACIJA APIE TARNYBĄ 

 

Pavadinimas: Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba). 

Įstaigos kodas: 191721865. 

Adresas: Josvainių g. 40, 57265 Kėdainiai. 

Įsteigimo data: 1994 m. 

Veiklos rūšys: specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba, pagalba mokyklai ir mokytojui, psichologinė 

pagalba, socialinė pedagoginė pagalba, profesinis orientavimas ir švietimo informacinė pagalba, švietimui 

būdingų paslaugų veikla, kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kultūrinis švietimas. 

Direktorius: Henrikas Vaicekauskas, edukologijos magistras. Vadybinio darbo stažas Tarnyboje – 21 metai 

(bendras vadybinio darbo stažas – 29 metai).   

Tarnyba Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1255 

akredituota 5 (penkeriems) metams.  

 

 

II SKYRIUS 

TARNYBOS VEIKLOS TIKSLAI 

 

Tarnybos veiklos tikslai:  

1) Teikti visapusišką specialiąją pedagoginę psichologinę ir socialinę pedagoginę pagalbą ugdymo 

įstaigų ugdytiniams, jų tėvams/globėjams, pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams, 

vadovams. 

2) Ugdyti pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų, ugdymo įstaigų vadovų bendrąsias, profesines ir 

dalykines kompetencijas.  

3) Ugdyti mokinių dalykinius, pažintinius, informacinius, meninius, kūrybinius, įgūdžius bei 

kompetencijas.   

4) Stiprinti rajono bendrojo ugdymo mokyklose veikiančias mokinių savivaldos institucijas. 

5) Organizuoti mokyklų aprūpinimą mokykline dokumentacija bei nemokama literatūra. 

 

 

III SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATŲ TRUMPAS APRAŠYMAS 

 

Specialiosios pedagoginės psichologinės ir socialinės pedagoginės pagalbos teikimas. 

Tarnybos specialistai (specialusis pedagogas, psichologas, logopedas, socialinis pedagogas, gydytojas 

neurologas) atliko 125 rajono ugdymo įstaigose ugdomų vaikų/mokinių pedagoginius psichologinius 

specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimus. Iš jų:   

 109 specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimus, 

 6 išvadų tikslinimus Pažymoje dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo,  

 10 pažymų dėl PUPP ar brandos egzaminų pritaikymo paruošimo.  

Tarnybos specialistai suteikė 1001 pedagoginę psichologinę konsultaciją. Iš jų:  

 220 pedagogams,  

 232 švietimo pagalbos specialistams,  

 15 švietimo įstaigų vadovams,  

 476 tėvams/globėjams/rūpintojams,  

 58 vaikams/mokiniams.  

Tarnybos specialistai 137 klientams suteikė 267 psichologinės pagalbos konsultacijas. Iš jų:  

 58 tėvams/globėjams/rūpintojams,  
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 12 pedagogams,  

 67 vaikams/mokiniams.  

Tarnybos specialistai vykdė pedagoginį psichologinį švietimą:  

 pravedė 6 paskaitas mokytojams, tėvams/globėjams/rūpintojams, 

 pravedė mokymų ciklą „Pozityvi tėvystė“ tėvams/globėjams/rūpintojams, 

 pravedė ankstyvosios intervencijos mokymus Kėdainių r. Krakių M. Katkaus gimnazijos 

mokiniams.  

Tarnybos specialistai organizavo rajono ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistų metodinių būrelių 

pasitarimus, dalyvavo mokyklų VGK posėdžiuose, atvejų aptarimuose, intervizijose, supervizijose, 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.  

Tarnybos specialistai parengė ir išplatino patarimus, rekomendacijas tėvams/globėjams/rūpintojams, 

mokiniams, pildė Edukacinį banką metodinėmis priemonėmis.  

Tarnybos specialistai dalyvavo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos 

veikloje, Narkotikų kontrolės veikloje, Pirminės sveikatos priežiūros centro etikos komisijos veikloje, 

projektinėje veikloje, koordinavo savanorių veiklą.  

 

Pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų, ugdymo įstaigų vadovų bendrųjų, profesinių ir dalykinių 

kompetencijų ugdymas. 

Tarnybos specialistai (metodininkai) organizavo 97 kvalifikacijos tobulinimo renginius. Iš jų:  

 52 seminarai (1266 dalyviai),  

 6 kursai (208 dalyviai),  

 26 paskaitos (602 dalyviai),  

 8 gerosios patirties renginiai (132 dalyviai),  

 1 konferencija (33 dalyviai),  

 1 kita (31 dalyviai).  

Bendras kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių skaičius – 2323. Bendra kvalifikacijos tobulinimo 

renginių trukmė – 769 akad. val.  

Visi kvalifikacijos tobulinimo renginiai buvo orientuoti į nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo prioritetų 

įgyvendinimą (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. balandžio 2 

d. įsakymu Nr. V-504).  

Tarnybos specialistai organizavo rajono pedagogų metodinių būrelių veiklą. Įvyko 67 rajono metodinių 

būrelių pasitarimai, kurių metu pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, vadovai aptarė kvalifikacijos 

tobulinimo poreikius, mokinių dalykinių olimpiadų organizavimo klausimus, dalinosi profesine patirtimi 

bei naujovėmis. 

Tarnybos patalpose buvo rengiamos pedagogų edukacinės parodos (viso – 12).  

 

Mokinių dalykinių, pažintinių, informacinių, meninių, kūrybinių įgūdžių bei kompetencijų 

ugdymas. 

Tarnybos specialistai (metodininkai) organizavo 33 rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dalykines 

olimpiadas, konkursus. Bendras dalyvių skaičius – 1472.  

 

Rajono bendrojo ugdymo mokyklose veikiančių mokinių savivaldos institucijų stiprinimas. 

Tarnybos specialistai (metodininkai) koordinavo Kėdainių rajono mokinių tarybos (toliau – KRMT) 

veiklą. Organizuota:  

 Mokymai KRMT nariams ir rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams (6), 

 KRMT Vadovų klubo pasitarimai (9), 

 Mokytojų, kuruojančių mokinių savivaldos institucijas, pasitarimas. 

 KRMT veiklos ataskaitinis forumas, 

 Eisena – žygis, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui paminėti,  
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 Protų mūšis Lietuvos Nepriklausomybei paminėti,  

 Renginys skirtas  LMS metinei programai „Ž.E.M.E.“, 

 Karjeros savaitė Kėdainių r. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų nariams. 

 Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų apdovanojimai, 

 Kėdainių r. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų narių RUDENS FORUMAS, 

 Projekto „Lytiškumo ugdymo stiprinimas Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklose“ 

įgyvendinimas, 

 Projekto „KRMT 2020 m. plėtros programa“ įgyvendinimas.  

 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi sistemos Kėdainių rajono savivaldybėje 

plėtojimas ir tobulinimas. 

Tarnybos specialistai (metodininkai) koordinavo Kėdainių rajono savivaldybės neformalųjį suaugusiųjų 

švietimą. Įgyvendintos 8 neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos, kurios buvo 

atrinktos konkurso būdu:  

 Kėdainių r. Šėtos kultūros centro programa „Kurkime kartu“, 

 Kėdainių muzikos mokyklos programa „Emocinio intelekto kompetencijų tobulinimas – kelias į 

sėkmingą asmenybės saviraišką“, 

 Kėdainių profesinio rengimo centro programa „Suknelės konstravimas ir siuvimas“, 

 Kėdainių dailės mokyklos programa „Tekstilės meno kūrybinė laboratorija“, 

 Kėdainių r. Šėtos gimnazijos programa „Moki žodį, žinai kelią“, 

 Kėdainių kalbų mokyklos programa „Užsienio kalbos (anglų, prancūzų) mokymai (A2 lygis)“, 

 Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo centro programa „Suaugusiųjų mokymosi galimybių įvairovė“, 

 Kėdainių krašto muziejaus programa „Tradicinių amatų dirbtuvės“. 

 

Mokyklų aprūpinimas mokykline dokumentacija bei literatūra.  

Tarnybos specialistai (metodininkai) parengė paraišką Nacionalinei švietimo agentūrai dėl mokyklinės 

dokumentacijos užsakymo ir rajono ugdymo įstaigas aprūpino reikiama mokykline dokumentacija bei 

literatūra.  

 

IV SKYRIUS 

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 

 

4.1. Tarnybos etatų ir darbuotojų skaičius. 

Eil. 

Nr.  

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Darbuotojų skaičius 

1.  Direktorius 1 1 

2.  Specialusis pedagogas  1 1 

3.  Logopedas  1 1 

4.  Psichologas 2 1 

5.  Socialinis pedagogas 1 1 

6.  Neurologas 0,5 1 

7.  Metodininkas 5 4 

8.  Vyr. buhalterė 1 1 

9.  Kasininkė 0,25 1 

10.  Raštvedė 1 

11.  Ūkvedys  0,5 1 
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12.  Darbininkas 0,5  

13.  Valytoja 1 1 

Viso: 15,75 14 

 

Visi Tarnybos specialistai turi įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Specialistai nuolat tobulina 

profesines kompetencijas, reikalingas keliamiems tikslams įgyvendinti. Specialusis pedagogas, logopedas 

ir socialinis pedagogas turi įgiję metodininkų kvalifikacines kategorijas. 

 

4.2. Veiklos vertinimas. 

Tarnyba yra akredituota institucija (patvirtinta 2015 m. gruodžio 7 d. ŠMSM ministro įsakymu Nr. V-1255). 

Tarnybai, kaip savanorius priimančiai organizacijai, suteikta akreditacija (JRD prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos). 

 

4.3. Darbo aplinka.  

Visi Tarnybos darbuotojai aprūpinti personaliniais kompiuteriais ir kitomis darbui reikalingomis 

priemonėmis. Įdiegta ir naudojama buhalterinės apskaitos programa VSAKIS, įdiegta pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių registravimo sistema SEMIPLIUS, kompiuterizuota mokinių 

dalykinių olimpiadų ir konkursų dalyvių registravimo programa. 

 

 

V SKYRIUS 

FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 

 

5.1. Tarnybos biudžetas. 

2020 m. Tarnybos asignavimai (tūkst. eur): 

Iš viso: 

(mokymo 

lėšos) 

 

Mokymo lėšos 

Iš  

viso: 

(sava-

rankiš-

koms 

funkci-

joms 

vykdyti) 

Savarankiškoms 

funkcijoms vykdyti 

Įstaigos 

pajamos iš 

patalpų 

nuomos 

Įstaigos 

pajamos iš 

atsitiktinių 

paslaugų 

Darbo užmokestis 

spec. pedagoginei 

psichologinei 

pagalbai (su soc. 

draud.  įmokomis) 

Valstyb. 

ir brand. 

egzaminų 

vykdymu

i 

VšĮ 

Alterna

tyvaus 

ugd. 

centras 

VšĮ 

„Pažinim

o taku“ 

Iš jų     

darbo 

užmo-

kestis 

Soc. 

drau-

dimo 

įmo-

kos 

Pre-

kėms ir 

paslau-

goms 

Planas Planas su  likučiu 

praeitų metų 

221,0 120,2 9,4 63,7 27,7 112,7 95,5 1,4 15,8 0,9 16,1 

Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti skirta 218,00 tūkst. eurų. 

 

 

5.2. Turto administravimas. 

Tarnybos direktorius, kartu su vyr. buhaltere, organizavo ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, 

atsargų ir ūkinio inventoriaus, gauto panaudos pagrindais, inventorizaciją, vykdė turto nurašymo ir kitų 

komisijų priežiūrą. Tarnybos valdomas ilgalaikis turtas patikėjimo teise (tūkst. eur): 

 

Iš viso: 

Patikėjimo teise valdomas ilgalaikis turtas Pagal panaudos 

sutartis Valstybės lėšų Europos Sąjungos lėšų  Savivaldybės lėšų 

92,5 19,3 12,1 54,9 7,0 
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VI SKYRIUS 

TARNYBOS PARTNERYSTĖS IR BENDRADARBIAVIMO VALDYMAS 

 

 

6.1. Socialiniai partneriai. 

Tarnybos išoriniai ryšiai su socialiniais partneriais plėtojami ir palaikomi siekiant įgyvendinti keliamus 

tikslus bei įgyvendinant numatytas priemones. Bendradarbiavimas grindžiamas formalizuotais 

(bendradarbiavimo sutartys) ir neformalizuotais bendradarbiavimo būdais. Bendradarbiaujama su visomis 

Kėdainių rajono savivaldybės švietimo įstaigomis, Nacionaline švietimo agentūra, nevyriausybinėmis 

organizacijomis. Tarnyba, nario teisėmis, dalyvauja Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos 

veikloje.  

 

 

VII SKYRIUS 

VEIKLOS REZULTATAI: SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS 

TEIKIMAS 

 

Tarnybos specialistų, teikiančių spec. pedagoginę psichologinę pagalbą, etatų ir darbuotojų skaičius: 

 

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Darbuotojų skaičius 

Psichologas 2 1 

Specialusis pedagogas 1 1 

Logopedas 1 1 

Socialinis pedagogas 1 1 

Gydytojas neurologas 0,5 1 

Viso: 5,5 5 

 

 

 

7.1. Pedagoginis psichologinis įvertinimas: 

 

 

Veikla 

Įvertintų 

asmenų/parengtų 

pažymų skaičius 

Pastabos 

Specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas 

 

109 Vertina mažiausiai 3 specialistai.  

Išvadų tikslinimas Pažymoje dėl 

specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo 

pagalbos skyrimo 

 

  6 

Pagal pateiktus dokumentus 

 

Pažymos dėl PUPP ar brandos egzaminų 

pritaikymo paruošimas 

 

10 Pagal pateiktus dokumentus 

 

Brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio 

ugdymo programą įvertinimas 

 

-  

Viso: 125  
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7.2. Pedagoginis psichologinis konsultavimas. 

 

                  

Specialistas 

Klientai 

Psichologas Specialusis 

pedagogas 

Logopedas Socialinis pedagogas  
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Pedagogai 12 35 7 35 3 83 10 35 

Švietimo 

pagalbos 

specialistai 

11 16 77 16 8 16 72 16 

Švietimo 

įstaigų vadovai 
0 2 5 4 0 2 0 2 

Tėvai (globėjai, 

rūpintojai) 
114 1 124  137  100  

Vaikai/moki-

niai 
7  8  21  22  

Viso: 144 54 221 55 169 101 204 53 

 

 

7.3. Psichologinės pagalbos teikimas.  
 

Klientai Klientų skaičius Konsultacijų skaičius  

Tėvai (globėjai, rūpintojai) 

 

58 91 

Pedagogai 

 

12 24 

Vaikai/mokiniai 

 

67 152 

Viso: 137 267 
 
 

7.4. Metodinė veikla. 

 

Priemonės Priemonių 

skaičius 

Miesto/rajono švietimo pagalbos specialistų metodinės veiklos organizavimas: 

 Specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimai. 

 Socialinių pedagogų metodinio būrelio pasitarimai. 

 Psichologų metodinio būrelio pasitarimai. 

 Logopedų  metodinio būrelio pasitarimai. 

 Europos logopedo diena (pramoginis renginys). 

 

 

5 

7 

8 

4 

1 
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Dalyvavimas mokyklų VGK posėdžiuose, atvejų aptarimuose: 

 LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija (vasario mėn.). 

 Kėdainių „Ryto“ progimnazija (sausio mėn.). 

 Kėdainių l/d „Pasaka“ (lapkričio mėn.). 

 

 

1 

2 

1 

Kita (išvardinti): 

Socialinių pedagogų intervizijos.   

Psichologų supervizijos.  

Kvalifikacijos tobulinimas. 

 

 

2 

4 

 40 

 

 

7.5. Pedagoginis psichologinis švietimas. 

 

Vykdytos priemonės Priemonių 

skaičius 

Paskaitos/pranešimai /mokymai: 

 Paskaita Kėdainių l/d „Žilvitis“ tėvams „Autizmo spektro sutrikimai: 

atpažinimas ir pagalbos galimybės“. 

 Paskaita priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokytojams „Autizmo 

spektro sutrikimai: atpažinimas ir pagalbos galimybės“. 

 Paskaita pedagogams „Smurto, patyčių ir prekybos žmonėmis prevencija. 

Ugdymo įstaigos darbuotojų atsakomybė“.  

 Paskaita Kėdainių l/d „Puriena“ tėvams „ Mano vaikas – būsimas pirmokas“ 

 Paskaita Kėdainių l/d „Puriena“ tėvams „Vaikų adaptacijos sunkumai 

darželyje“. 

 Ilgalaikės programos „Emocinio intelekto ir socialinių emocinių kompetencijų 

ugdymas“ modulis (paskaita) socialiniams pedagogams „Pasiruošimas darbui 

su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų“. 

 Mokymų ciklas tėvams (globėjams) „Pozityvi tėvystė“. 

 Ankstyvosios intervencijos mokymai Krakių M. Katkaus gimnazijos 

moksleiviams. 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

4 

 

1 

Rekomendacijų, lankstinukų rengimas:  

 Patarimai tėvams „Nustatykite vaikui elgesio ribas“. 

 Patarimai tėvams „Auklėdami vaiką vadovaukimės taisyklėmis ir ribomis“. 

 Patarimai tėvams „Kaip padėti autistiškam vaikui mokytis namuose“. 

 Rekomendacijos tėvams „Vaikų aktyvumo ir dėmesio sutrikimas“. 

 Rekomendacijos vaiko dienotvarkei. 

 Rekomendacijos mokiniams „Mokymosi stiliai. Pagalba sėkmingam 

mokymuisi“. 

 Atmintinė būsimų pirmokų tėveliams „Į mokyklą su šypsena“. 

 Rajono pedagogų edukacinio banko pildymas metodinėmis priemonėmis. 

 Mokymosi sutrikimai: bendrieji ir specifiniai (skaitymo rašymo). 

 Įvairiapusiai raidos sutrikimai. 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

30 

1 

1 

 

 

 

https://centras.kedainiai.lm.lt/wp-content/uploads/2020/04/Nustatykite-vaikui-elgesio-ribas.pptx
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7.6. Kita veikla. 

 

Priemonės Skaičius  

Dalyvavimas savivaldybės vaiko gerovės komisijos veikloje.  5 

Dalyvavimas projektinėje veikloje: 

 Erasmus+ projekto „Švietimo darbuotojų kompetencijų tobulinimas 

įgyvendinant socialiai pažeidžiamų asmenų tėvystės įgūdžių mokymų 

programas“.  

 

 

1 

Tarpžinybiniai/tarpinstituciniai pasitarimai, posėdžiai: 

 Psichologė dalyvauja savivaldybės narkotikų kontrolės komiteto veikloje 

 Psichologė dalyvauja pirminės sveikatos priežiūros centro etikos komisijos 

veikloje  

 Psichologė dalyvavo atvejo vadybos posėdžiuose 

 

 

1 

 

2 

2 

Kita: 

 Savanoriškos veiklos koordinavimas. Darbas su savanoriais 

 

2 

 

 

VIII SKYRIUS 

VEIKLOS REZULTATAI: PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

 

Tarnybos darbuotojų, organizuojančių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo renginius, rajono metodinių 

būrelių veiklą, mokinių dalykines olimpiadas, rajono mokinių tarybos veiklą, mokyklų aprūpinimą 

mokykline dokumentacija bei nemokama literatūra etatų ir darbuotojų skaičius: 

 

Pareigybės pavadinimas 

 

Etatų skaičius Darbuotojų skaičius 

Metodininkas 5  4  

 

 

8.1. Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių, valandų ir dalyvių skaičius. 

 

Kvalifikacijos tobulinimo renginio 

forma 
Skaičius Valandų skaičius Dalyvių skaičius 

Seminarai 
52 368 1266 

Kursai 
6 286 208 

Paskaitos 
26 58 602 

Gerosios patirties renginys 
8 31 132 

Edukacinė išvyka 
3 20 51 

Konferencija 
1 4 33 

Kita 
1 2 31 

Viso: 97 769 2323 
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8.2. Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių, vykusių Tarnybos patalpose ir klientų darbo 

vietose, skaičius. 

 

Kvalifikacijos tobulinimo renginio forma Tarnybos patalpose Klientų darbo vietose 

Seminarai 25 27 

Kursai 0 6 

Paskaitos 10 16 

Gerosios patirties renginys 4 4 

Edukacinė išvyka 0 3 

Konferencija 0 1 

Kita 0 1 

Viso: 

 

39 

 

58 

 

 

 

8.3. Seminarų dalyvių tikslinės grupės. 

 

Seminarų tikslinė grupė Skaičius 
Valandų 

skaičius 
Dalyvių skaičius 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 

bendrojo lavinimo pedagogai 7 62 130 

Mokyklų bendruomenės, komandos 

 14 84 377 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai  

 1 6 17 

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai 

 4 35 85 

Pagrindinių ir vidurinių mokyklų dalykų 

mokytojai 3 18 72 

Pradinio ugdymo mokytojai 

 1 6 10 

Pagrindinių (progimnazijų) mokyklų 

dalykų mokytojai 1 6 32 

Progimnazijų, pagrindinių, vidurinių, 

gimnazinių mokyklų dalykų mokytojai 16 114 478 

Socialiniai pedagogai 1 6 13 

Gimnazijų dalykų mokytojai 1 6 14 

Kita 

 3 25 38 

Viso: 52 368 1266 
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8.4. Paskaitų dalyvių tikslinės grupės. 

 

Tikslinė grupė Skaičius 
Valandų 

skaičius 
Dalyvių skaičius 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 

 
2 4 48 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 

bendrojo ugdymo pedagogai 
7 15 142 

Mokyklų bendruomenės, komandos 

 
1 2 24 

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai 

 
1 4 16 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai 

 
1 2 24 

Pagalbos mokiniui specialistai ir 

mokytojai, dirbantys su specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais 

1 2 16 

Pagrindinių ir vidurinių mokyklų dalykų 

mokytojai 
1 2 34 

Pradinio ugdymo mokytojai 

 
1 2 21 

Progimnazijų, pagrindinių mokyklų, 

gimnazijų dalykų mokytojai 
5 11 106 

Socialiniai pedagogai 

 
4 9 67 

Kita 2 5 104 

Viso: 26 58 602 

 

 

8.5. Gerosios patirties renginių dalyvių tikslinės grupės. 

 

Tikslinė grupė Skaičius 
Valandų 

skaičius 
Dalyvių skaičius 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 

bendrojo ugdymo pedagogai 1 2 48 

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai 

 1 2 5 

Pradinio ugdymo mokytojai 

 2 4 44 

Progimnazijų, pagrindinių mokyklų, 

gimnazijų dalykų mokytojai 3 17 31 

Psichologai 

 0 0 0 

 

Socialiniai pedagogai 0 0 0 

 

Kita 1 6 4 

Iš viso: 8 31 132 
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8.6. Edukacinių išvykų dalyvių tikslinės grupės. 

 

Tikslinė grupė Skaičius 
Valandų 

skaičius 
Dalyvių skaičius 

Progimnazijų, pagrindinių mokyklų, 

gimnazijų dalykų mokytojai 3 20 51 

 

 

 

8.7. Konferencijų dalyvių tikslinės grupės. 

 

Tikslinė grupė Skaičius 
Valandų 

skaičius 
Dalyvių skaičius 

Progimnazijų, pagrindinių mokyklų, 

gimnazijų dalykų mokytojai 1 4 33 

 

 

 

8.8. Kursų dalyvių tikslinės grupės. 

 

Tikslinė grupė Skaičius 
Valandų 

skaičius 
Dalyvių skaičius 

 

Mokyklų bendruomenės, komandos 
6 286 208 

 

 

 

8.9. Kvalifikacijos tobulinimo renginių lektoriai. 

 

Institucijos darbuotojų 25 

Mokytojai praktikai 89 

Aukštųjų mokyklų ir mokslo institucijų mokslininkai dėstytojai 23 

Užsienio šalių lektoriai 2 

Ministerijų, apskričių, savivaldybių administracijų ir kitų valstybės institucijų darbuotojai 7 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai 2 

Užsienio šalių švietimo skyrių darbuotojai 3 

Kiti 29 

Iš viso: 180 
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8.10. Momentinių anketų (iš SEMIPLIUS.LT sistemos) bendra ataskaita. 

 

Anketų skaičius - 1040 

                                  Kriterijus Vertinimai (proc.) 

Renginio vietos parinkimas: 

Tinkamai   98.92% (644) 

Netinkamai  1.08% (7) 

Renginio trukmė 

Optimali 89.86% (585) 

Per ilga 7.07% (46) 

Per trumpa 3.07% (20) 

Renginio atmosfera: 

Labai gerai 41.32% (269) 

Gerai  57.14% (372) 

Blogai  0.15% (1) 

Labai blogai 0.15% (1) 

Mokymai padėjo: 

Aktyviai įsitraukti į mokymosi procesą 24.27% (158 

Įvertinti savo turimas kompetencijas 65.75% (428) 

Mokymai jokios įtakos nepadarė 4.15% (27) 

Užmegzti naujus profesinius kontaktus 5.84% (38) 

Renginio naudingumas: 

Labai gerai  37.94% (247) 

Gerai 59.75% (389) 

Blogai 1.23% (8) 

Labai blogai 1.08% (7) 

 

 

5.11. Rajono metodinių būrelių pasitarimai. 

 

Eil

Nr.  

Metodinio būrelio pavadinimas 

 

Pasitarimų skaičius 

1.  Ikimokyklinio ugdymo pedagogų 1 

2.  Priešmokyklinio ugdymo mokytojų 2 

3.  Pradinio ugdymo mokytojų 3 

4.  Etikos mokytojų 1 

5.  Tikybos mokytojų 3 

6.  Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų  2 

7.  Anglų kalbos mokytojų 2 

8.  Rusų kalbos mokytojų 1 

9.  Vokiečių kalbos mokytojų 1 

10.  Istorijos mokytojų 2 
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11.  Geografijos mokytojų 2 

12.  Matematikos mokytojų 1 

13.  Informacinių technologijų mokytojų 2 

14.  Chemijos mokytojų 1 

15.  Fizikos mokytojų 1 

16.  Biologijos mokytojų 2 

17.  Technologijų mokytojų 3 

18.  Dailės mokytojų 3 

19.  Muzikos mokytojų  3 

20.  Kūno kultūros mokytojų 1 

21.  Socialinių pedagogų 7 

22.  Specialiųjų pedagogų 5 

23.  Logopedų 4 

24.  Psichologų 8 

25.  Ugdymo karjerai koordinatorių 2 

26.  Bibliotekininkų 1 

27.  Direktorių pavaduotojų 2 

28.  Klasės auklėtojų 1 

 Iš viso: 67 

 
 

8.12. Ugdymo įstaigų pedagogų surengtos edukacinės parodos. 

 

Eil.  

Nr.  

Pavadinimas 

1.  Kėdainių l/d ,,Vyturėlis“ pedagogų ir ugdytinių kūrybinių darbų  paroda ,,Žiemos simfonija“.  

Parodą parengė: mokytoja Vilma Marušauskienė, vyr. mokytoja Laima Ivaškevičienė, Kėdainių 

l/d „Vyturėlis“. 

2.  Kėdainių r. Akademijos gimnazijos III G klasės mokinių kūrybinių darbų paroda ,,Secesijos ir 

modernizmo interpretacijos“. Parodą parengė - mokytoja metodininkė Indrė Masiliūnienė, 

Kėdainių r. Akademijos gimnazija. 

3.  Kėdainių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų atvirukų paroda ,,Pradžiuginkim širdį senoliams“. 

Parodą parengė: meninio ugdymo mokytoja Laima Avižiuvienė, mokytoja metodininkė Audronė 

Gailiuvienė, Kėdainių l/d „Aviliukas“. 

4.   Kėdainių l/d „Puriena“ ugdytinių kūrybinių darbų paroda „Švyturys“. Parodą parengė vyr. 

mokytoja Roma Činikienė, Kėdainių l/d „Puriena“.  

5.  Kėdainių rajono ikimokyklinio ugdymo ekologinio-socialinio švietimo projekto „Aš - žaliasis 

agurkėlis“ stendinių pranešimų ir kepurių paroda „Agurkėlio kepurė“. Parodą parengė: vyr. 

mokytoja Roma Činikienė, vyr. mokytoja Marytė Mockienė, vyr. mokytoja Gražina Žiužnienė, vyr. 

mokytoja Lina Rušienė, vyr. mokytoja Valerija Gaurilčikaitė, mokytoja metodininkė Rita 

Vigelienė, mokytoja metodininkė Nijolė Želvienė, mokytoja metodininkė Danutė Bernatavičienė, 

mokytoja Renata Dirmantienė, mokytoja Jurgita Žukienė, mokytoja Anželika Ševčiukienė, vyr. 

mokytoja Evelina Rajunčienė, Kėdainių l/d „Puriena“. 
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6.  Kėdainių rajono dailės mokytojų kūrybinių darbų paroda: „Aš Tau papasakosiu apie...“. 

7.  Kėdainių l/d „Puriena“ ugdytinių ir pedagogų kūrybinių darbų paroda: „Gėlių kilimas“. Parodą 

parengė - mokytoja metodininkė Evelina Rajunčienė, Kėdainių l/d „Puriena“. 

8.  Kėdainių l/d ,,Vyturėlis“ pedagogų, ugdytinių ir jų tėvelių lesyklėlių  iš antrinių žaliavų paroda: 

„Paukštelių džiaugsmas“. Parodą parengė: vyr. mokytoja   Laima Ivaškevičienė, vyr. mokytoja 

Nijolė Vambutė, Kėdainių l/d ,,Vyturėlis“. 

9.  Nacionalinio vaikų piešinių konkurso „Lietuvos paukščiai 2020“ dalyvių atvirukų paroda. Parodą 

parengė Kėdainių l/d „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rasa Juknevičienė. 

10.  Kėdainių rajono mokinių  dailės olimpiados kūrybinių darbų paroda „Lietuvos Raudonoji knyga“ . 

Parodą parengė -  mokytoja metodininkė Daiva Nurdinova, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija, dailės 

mokytojų metodinio būrelio pirmininkė. 

11.  Metodinių priemonių paroda „Žaisdamas mokausi“. Parodos autorė -  Kėdainių l/d „Puriena“ vyr. 

mokytoja Lina Rušienė. 

12.  Kėdainių „Ryto“ progimnazijos 7 kl. mokinių kūrybinių darbų paroda „Ką mena senieji žydų 

namai“.  Parodą parengė – dailės mokytoja metodininkė Audronė Rudienė, Kėdainių „Ryto“ 

progimnazija. 

 

8.13. Ugdymo įstaigų organizuoti renginiai. 

 

Eil.  

Nr.  

Renginio pavadinimas 

1.  Kėdainių l/d  ,,Vyturėlis“ pedagogų, ugdytinių ir jų tėvelių kūrybinių darbų  paroda ,,Angelėlis 

baltas“. 

2.  Projektas „Kelionė į sveikatos šalį“. Organizatorius - Kėdainių l/d „Vaikystė“.   

3.  Projektas „Mano širdelėj – visa Lietuva“.  Organizatorius - Kėdainių l/d „Vaikystė“.   

4.  Užgavėnių šventė „Mes atėjom iš peklos, išvaryt šaltos žiemos“. Organizatorius - Kėdainių l/d 

„Vaikystė“.   

5.  „Lietuvos mažųjų žaidynės“ I etapas.  Organizatorius - Kėdainių l/d „Vaikystė“.   

6.  Kėdainių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų paprastųjų šaškių turnyras.  Organizatorius - 

Kėdainių l/d „Puriena“.   

7.  Respublikinis pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų konkursas „Širdelėje laisva Lietuva“.  

Organizatorius - Kėdainių r. Akademijos gimnazija.     

8.  Meninės kūrybinė  akcija rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoms ,,Mažoj 

širdelėj – mano darželis“ .  Organizatorius - Kėdainių l/d „Aviliukas“.  

9.  Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos ir kitų miestelio įstaigų bendruomenės narių protų 

mūšis „Kartu mes Lietuva“. 

10.  Projektas ,,Vasaris – sveikatingumo mėnuo“. Organizatorius - Kėdainių l/d „Vyturėlis“.           

11.  Nacionalinis pradinio, priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų piešinių konkursas 

„Lietuvos paukščiai 2020“. 
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12.  Šventė „Lietuvių liaudies pasakų karuselė“. Organizatorius - Kėdainių l/d „Vaikystė“. 

13.  Viktorina Kėdainių l/d „Pasaka” ir Kėdainių l/d „Aviliukas“ ugdytiniams:  „Tas skambus 

lietuviškas žodis…“.  Organizatorius - Kėdainių l/d „Pasaka“. 

14.  Protų mūšis „Ką žinau apie Lietuvą?“. Organizatorius - Kėdainių l/d „Vaikystė“. 

15.  Viktorina „Mes - mažieji lietuvaičiai“. Organizatorius - Kėdainių l/d „Vaikystė“. 

16.  Nacionalinio 1 - 4 kl. mokinių piešinių konkurso „Laisva Lietuva“ paroda. Kėdainių „Ryto“ 

progimnazija. 

17.  Kėdainių rajono švietimo įstaigų pradinio ugdymo III - IV kl. mokinių protų mūšis „Mažasis lyderis 

- 2020“. LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija. 

18.  Respublikinis pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų konkursas „Žydintis medis“.  

Organizatorius - Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija. 

19.  Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų mažųjų skaitovų poezijos šventė ,,Vyturėli, ačiū tau“, 

skirta Kėdainių l/d ,,Vyturėlis“ 45-mečio sukakčiai paminėti (Projekto ,,Mums gera čia augti“ 

dalis).   

20.  Šventė „Sporto mugė“.  Kėdainių l/d „Vaikystė“. 

21.  Atvira veikla „Vaikiško teatro pavasaris“. Organizatorius - Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės 

mokyklos Pelėdnagių skyriaus l/d „Dobiliukas. 

22.  Rajoninis kūrybinių darbų konkursas „Velykinis margutis“. 

23.  Respublikinis ekologinis – socialinis švietimo projektas „Aš – žaliasis agurkėlis“.  Organizatorius 

- Kėdainių l/d „Puriena“ bendruomenė. 

24.  Respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninis projektas „Vabalai – mano draugai“. 

Organizatorius - Kėdainių l/d „Aviliukas“. 

25.  Dailės pleneras - konkursas, skirtas Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės 65-osioms mirties metinėms 

atminti: „Lobio paieškos - ieškok, atrask, dalinkis!”. Organizatoriais: LSU Kėdainių „Aušros“ 

progimnazija,  Kėdainių r. Šėtos gimnazija. 

26.  Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinio ugdymo 4 kl. mokinių plakatų konkursas: 

“Welcome to my town“. Organizatorius - Kėdainių r. Vilainių m/d „Obelėlė“. 

27.  Projekto „Rudenėlio kraitė“ veiklos.  Organizatorius - Kėdainių l/d „Vyturėlis“. 

28.  Respublikinis ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų projektas ,,Oi, line, lineli“. 

Organizatorius - Kėdainių l/d „Žilvitis“. 

29.  Kėdainių lopšelio-darželio „Vyturėlis“ ugdytinių ir jų tėvelių kūrybinių darbų paroda  „Atvirukas 

mokytojui“.  

30.  Nacionalinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų ir vaikų virtuali fotografijų 

paroda „Eko muzikuojantis robotukas“.  Organizatorius - Kėdainių l/d „Pasaka“. 

31.  Respublikinis vaikų kūrybinių darbų konkursas „Baltas stebuklas“. Organizatorius - Kėdainių 

specialioji mokykla. 

32.  Respublikinis 1-4 klasių mokinių darbelių konkursas „Naujai gimęs Kalėdiniu žaisliuku“. 

Organizatorius – LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija. 

33.  Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir mokytojų kūrybinių darbų paroda 

ant grupės lango: „Vaikų linkėjimai Kalėdų elfams“. Organizatorius - Kėdainių l/d „Žilvitis“. 

8.14. Organizuotų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir dalyvių skaičius. 
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Eil

. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Dalyvių 

skaičius 

1. 25-ji Lietuvos mokinių dailės olimpiada. 31 

2. 26-oji Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada. 6 

3. 29-oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada (10 – 12 kl.). 14 

4. 30-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada (8-12 kl.). 19 

5. 31-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada (9 -12 kl.). 15 

6. 48-asis tarptautinis epistolinio rašinio konkursas. 17 

7. 51-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas. 15 

8. 52-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada. 59 

9. 57-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada. 33 

10. 67-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada (9 -12 k.). 31 

11. 68-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada (9-12 kl.). 32 

12. 7-oji Lietuvos mokinių muzikos olimpiada. 3 

13. Kėdainių rajono 1 – 4 klasių mokinių dailaus rašto konkursas „Rašom“. 91 

14. Kėdainių rajono 4-ų klasių mokinių matematikos olimpiada „Geriausias 

matematikas“. 

16 

15. Kėdainių rajono 5 - 12 kl. mokinių informacinių technologijų olimpiada. 39 

16. Kėdainių rajono 5-12 klasių mokinių rusų kalbos meninio skaitymo konkursas. 12 

17. Kėdainių rajono 5-6 klasių mokinių dailaus rašto konkursas. 51 

18. Kėdainių rajono 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiada. 96 

19. Kėdainių rajono 6 ir 8 kl. mokinių anglų kalbos konkursas. 40 

20. Kėdainių rajono 6-ų klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto konkursas. 29 

21. Kėdainių rajono 7-8 klasių mokinių fizikos olimpiada. 22 

22. Kėdainių rajono 8 – ų klasių mokinių chemijos olimpiada. 19 

23. Kėdainių rajono 8 – ų klasių mokinių rusų kalbos olimpiada. 16 

24. Kėdainių rajono 8 klasių mokinių biologijos olimpiada. 15 

25. Kėdainių rajono 8-ų klasių lietuvių kalbos diktanto konkursas. 21 

26. Lietuvių kalbos diktanto konkursas „Raštingiausias pradinukas“ Kėdainių rajono 

2-4 klasių mokiniams. 

65 

27. Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada (9-12 kl.). 24 

28. Lietuvos mokinių anglų kalbos konkursas (9-10 kl.). 18 

29. Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada (11 kl.). 

 

15 

30. Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas. 

 

30 

31. Lietuvos mokinių technologijų olimpiada. 

 

40 

32. Tarptautinis matematikos konkursas ‚,Kengūra“-2020. 

 

516 

33. Lietuvos vaikų ir jaunimo televizijos konkursas „Dainų dainelė“. 

 

22 

 Viso: 1472 

 

8.15. Rajono mokinių tarybos organizuoti renginiai: 
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Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas 

1.  Mokymai rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams: „Mainai. Nebijok. Išdrįsk“. 

 

2.  Mokymai Kėdainių rajono mokinių tarybos nariams.  

 

3.  Mokymai KRMT nariams (mokinių savivaldos institucijų koordinatoriams). 

 

4.  Mokymai rajono bendrojo ugdymų mokyklų mokinių savivaldos institucijų pirmininkams. 

 

5.  Kėdainių r. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų narių Vadovų klubo 

pasitarimai (viso – 9). 

6.  Mokytojų, kuruojančių mokinių savivaldos institucijas, pasitarimas. 

 

7.  Eisena – žygis, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui paminėti (kartu su rajono 

istorijos mokytojų metodiniu būreliu ir Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūriu centru).  

8.  Protų mūšis Lietuvos Nepriklausomybei paminėti. 

 

9.  Renginys skirtas  LMS metinei programai „Ž.E.M.E.“: „Virtualūs žemės herojai. Live. Instagram“.  

10.  Programos „Ž.E.M.E.“ įgyvendinimas.  

 

11.  Karjeros savaitė Kėdainių r. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų nariams. 

 

12.  Kėdainių rajono mokinių tarybos veiklos ataskaitinis forumas. 

 

13.  Kėdainių r. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų narių RUDENS FORUMAS. 

14.  Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų apdovanojimai. 

 

 

 

8.17. Mokyklų aprūpinimas mokykline dokumentacija ir nemokama literatūra.  

Tarnybos specialistai (metodininkas) rengė paraišką ŠMSM Švietimo aprūpinimo centrui dėl mokyklinės 

dokumentacijos užsakymo ir rajono ugdymo įstaigas aprūpino reikiama mokykline dokumentacija bei 

skirta literatūra/metodinėmis priemonėmis.  

 

 

8.18. Neformalaus suaugusiųjų švietimo organizavimas.  

Konkurso būdu atrinktos ir finansuotos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos:  
 

Eil. 

Nr. 

Paraiškovas Projekto pavadinimas Skirtas finansavimas 

eur 

1.  Kėdainių r. Šėtos kultūros 

centras 
Kurkime kartu 500,00  

2.  

Kėdainių muzikos mokykla 

Emocinio intelekto kompetencijų 

tobulinimas – kelias į sėkmingą 

asmenybės saviraišką 

500,00 (lektorių darbo 

apmokėjimui) 

3.  Kėdainių profesinio rengimo 

centras 
Suknelės konstravimas ir siuvimas 1005,00  
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4.  
Kėdainių dailės mokykla Tekstilės meno kūrybinė laboratorija 

565,00 (priemonėms 

įsigyti) 

5.  
Kėdainių r. Šėtos gimnazija Moki žodį, žinai kelią 630,00  

6.  
Kėdainių kalbų mokykla 

Užsienio kalbos (anglų, prancūzų) 

mokymai (A2 lygis) 

600,00 (vadovėliams 

įsigyti) 

7.  Kėdainių suaugusiųjų ir 

jaunimo centras 

Suaugusiųjų mokymosi galimybių 

įvairovė 
600,00  

8.  
Kėdainių krašto muziejus Tradicinių amatų dirbtuvės 

600,00 (priemonėms 

įsigyti) 

 

8.19. Vykdyti projektai. 

 

Eil 

Nr. 
Projekto pavadinimas  Veikla, rezultatai Finansavimo 

šaltinis 

1.  „Lytiškumo ugdymo 

stiprinimas Kėdainių 

rajono bendrojo 

ugdymo mokyklose“. 

 

Organizuotos veiklos suteikė mokiniams žinių 

lytiškumo ugdymo tematika. Sustiprintos rengimo 

šeimai vertybinės nuostatos. Projektas paskatino 

jaunimą domėtis lytiškumo ugdymu, nebijoti ir 

drąsiai kalbėti šia tema, leido suprasti SLURŠ 

programos svarbą. Moksleiviai nusiteikę apie 

programos įgyvendinimo problemas kalbėti su 

mokyklų administracijų atstovais. 

P.S. Projekto ataskaita (priedas 1). 

 

 

Kėdainių r. 

savivaldybės 

administracija. 

2. „Kėdainių rajono 

savivaldos plėtros 2020 

metų programa“. 

Pagilintos mokinių savivaldos institucijų narių 

kompetencijos,  mokinių savivaldų veikla tapo 

labiau pastebima. Sustiprėjo ryšis tarp KRMT narių, 

mokyklų moksleivių, savivaldų pirmininkų, 

mokyklų vadovų. Moksleiviai dalyvaudami KRMT 

konferencijose, pilietinėse iniciatyvose įgijo tinkamų 

kompetencijų bei žinių, kuriomis galėjo dalintis su 

savo mokyklos moksleiviais.  

P.S. Projekto ataskaita (priedas 2). 

 

Kėdainių r. 

savivaldybės 

administracija. 

 

_________________________________ 


