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I SKYRIUS  

BENDRA INFORMACIJA APIE TARNYBĄ 

 

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

Įstaigos kodas: 191721865. 

Adresas: Josvainių g. 40, 57275 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. 

Direktorė: Ingrida Neliupšienė, edukologijos magistras. 

Tarnyba Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-

74 akredituota 5 (penkeriems) metams. 

 

II SKYRIUS  

TARNYBOS VEIKLOS TIKSLAI 

 

Tarnybos veiklos tikslai: 

1. Didinti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir bendravimo problemų 

turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą, bendravimo įgūdžius. 

2. Teikti pagalbą mokyklai, mokytojui, skatinti siekti profesinio tobulėjimo. 

3. Skatinti Kėdainių rajono mokinių lyderystę ir aktyvumą. 

4. Gerinti Kėdainių rajono švietimo pagalbos tarnybos veiklos kokybę. 

 

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 161 rajono ugdymo įstaigose ugdomų vaikų/mokinių pedagoginį psichologinį 

specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą. Iš jų: 

 131 specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą, 

 10 specialiųjų ugdymosi poreikių išvadų tikslinimų, 

 17 pažymų dėl PUPP ar brandos egzaminų pritaikymo, 

 3 brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą įvertinimai. 

Tarnybos specialistai suteikė 911 pedagoginių psichologinių konsultacijų. Iš jų: 

 119 pedagogams, 

 199 švietimo pagalbos specialistams, 

 65 švietimo įstaigų vadovams, 

 392 tėvams/globėjams/rūpintojams, 

 68 vaikams/mokiniams, 

 68 įvairioms institucijoms. 

Tarnybos specialistai 110 klientų suteikė 233 psichologinės pagalbos konsultacijas. Iš jų: 

 64 tėvams/globėjams/rūpintojams, 

 12 pedagogams, 

 157 vaikams/mokiniams. 

Tarnybos specialistai vykdė pedagoginį psichologinį švietimą: 

 pravedė 6 paskaitas mokytojams, tėvams/globėjams/rūpintojams, 
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 pravedė ankstyvosios intervencijos mokymus Kėdainių r. Krakių M. Katkaus gimnazijos 

mokiniams. 

Tarnybos specialistai organizavo rajono ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistų metodinių būrelių 

pasitarimus, dalyvavo ugdymo įstaigų VGK posėdžiuose, atvejų aptarimuose, intervizijose, supervizijose, 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. 

Įgyvendindami projektą „Turi profesiją – turi ateitį“ atliko mokinių profesinių gebėjimų vertinimą 

Ida/Melba metodika. 

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, projektinėje veikloje. 

 

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

kompetencijų ugdymas. 

Tarnybos specialistai (metodininkai) organizavo 225 kvalifikacijos tobulinimo renginius. Iš jų: 

 74 seminarus (2192 dalyviai), 

 47 paskaitas (1052 dalyviai), 

 86 gerosios patirties renginius (1286 dalyviai), 

 10 mini mokymų (203 dalyviai), 

 1 tęstiniai mokymai (23 dalyviai), 

 4 grupinės konsultacijos (152 dalyviai), 

 3 praktikumai (125 dalyviai). 

Bendras kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių skaičius – 5033. Bendra kvalifikacijos tobulinimo 

renginių trukmė – 1097 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 54 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 parengta rajono ugdymo įstaigų ugdytinių ir pedagogų 10 kūrybinių darbų 

parodų. Dėl pandeminės situacijos dalis numatytų  parodų nebuvo organizuota. 

 

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

ugdymas. 

Tarnybos specialistai (metodininkai) organizavo 22 rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dalykines 

olimpiadas ir konkursus. Bendras dalyvių skaičius – 437.  

 

Rajono bendrojo ugdymo mokyklose veikiančių mokinių savivaldos institucijų stiprinimas. 

 

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

veiklą. Organizuota: 

 14 mokymų KRMT nariams ir rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, 

 9 KRMT Vadovų klubo pasitarimai, 

 mokytojų, kuruojančių mokinių savivaldos institucijas, pasitarimas, 

 KRMT veiklos ataskaitinis forumas, 

 pilietiškumą skatinantis projektas „Lietuva mano širdy“, 

 renginys, skirtas LMS metinei programai „SLURŠ“, 
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 karjeros savaitė Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų 

nariams, 

 Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų apdovanojimai, 

 Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų narių RUDENS 

FORUMAS, 

 projekto „KRMT 2021 m. plėtros programa“ įgyvendinimas. 

 

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 4 4 

8.  Vyr. buhalteris 1 1 

9.  Kasininkas 0,25 1 

10.  Raštvedys 1 

11.  Ūkvedys  0,5 1 

12.  Darbininkas 0,5 

13.  Valytojas 1 1 

Iš viso: 14,75 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 2022 m. sausio 13 d. LR švietimo, mokslo ir sporto 

ministro įsakymu Nr. V-74). 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, kompiuterizuota pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių registravimo sistema SEMIPLIUS, kompiuterizuota mokinių 

dalykinių olimpiadų ir konkursų dalyvių registravimo programa. 
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V SKYRIUS 

FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 

 

5.1. Tarnybos biudžetas. 

2021 m. Tarnybos asignavimai (tūkst. Eur.): 

Iš 

viso: 

(moki

nio 

krepše

lio 

lėšos) 

 

Mokinio krepšelio lėšos 

Iš  

viso: 

(sava

-

ranki

š-

koms 

funkci

-joms 

vykdy

ti) 

Savarankiškoms 

funkcijoms vykdyti 

Įstaigos 

pajamo

s iš 

patalpų 

nuomos 

Įstaigos 

pajamos 

iš 

atsitiktini

ų 

paslaugų 

Darbo 

užmokestis 

spec. 

pedagoginei 

psichologinei 

pagalbai (su 

soc. draud.  

įmokomis) 

Valsty

b. ir 

brand. 

egzam

inų 

vykdy

mui 

VšĮ 

Alter

na-

tyvau

s ugd. 

centra

s 

VšĮ 

„Paži

ni-mo 

taku“ 

Iš jų 

darbo 

užmo

-

kestis 

Soc

. 

dra

u-

dim

o 

įmo

-kos 

Pre-

kėms 

ir 

pasla

u-

goms 

Planas Planas su 

likučiu 

praeitų 

metų 

288,3 140,0 7,6 88,2 52,5 119,7 106,4 1,6 12,7 0,8 18,9 

Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti skirta 266,40 tūkst. eurų. 

 

5.2. Turto administravimas. 

Tarnybos direktorius, kartu su vyr. buhalteriu, 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 

80,8 8,9 12,1 52,8 7,0 

 

VI SKYRIUS 

TARNYBOS PARTNERYSTĖS IR BENDRADARBIAVIMO VALDYMAS 

 

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 
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Socialinis pedagogas 1 1 

Gydytojas neurologas 0,5 1 

Iš viso: 5,5 5 

 

7.1. Pedagoginis psichologinis įvertinimas. 

 

Veikla 

Įvertintų 

asmenų/parengtų 

pažymų skaičius 

Pastabos 

Specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas 131 Vertina mažiausiai 3 specialistai 

Išvadų tikslinimas Pažymoje dėl 

specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo 

pagalbos skyrimo 

10 

Pagal pateiktus dokumentus 

Pažymos dėl PUPP ar brandos egzaminų 

pritaikymo paruošimas 
17 

Pagal pateiktus dokumentus 

Brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio 

ugdymo programą įvertinimas 
3 

 

Iš viso: 161  

 

7.2. Pedagoginis psichologinis konsultavimas. 

Specialistas 

Klientai 

Psichologas Specialusis 

pedagogas 

Logopedas Socialinis pedagogas 
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Pedagogai 15 – 34 – 21 – 49 – 

Švietimo 

pagalbos 

specialistai 

18 – 88 – 24 – 69 – 

Švietimo 

įstaigų vadovai 
10 – 24 – 9 – 22 – 

Tėvai 

(globėjai, 

rūpintojai) 

103 – 64 – 69 – 156 – 

Vaikai/moki-

niai 
29 – 0 – 0 – 39 – 

Institucijos 

(policija, vaiko 

teisės, 

savivaldybė) 

12 – 26 – 0 – 30 – 

Iš viso: 187 – 236 – 123 – 365 – 

 

7.3. Psichologinės pagalbos teikimas.  

Klientai Klientų skaičius Konsultacijų skaičius  

Tėvai (globėjai, rūpintojai) 36 64 

Pedagogai 12 12 

Vaikai/mokiniai 62 157 

Iš viso: 110 233 
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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. 

 

6 

5 

6 

3 

Dalyvavimas mokyklų VGK posėdžiuose, atvejų aptarimuose: 

 Lopšelis-darželis „Pasaka“ 

 Lopšelis-darželis „Žilvitis“ 

 Lopšelis-darželis „Vyturėlis“ 

 Mokykla-darželis „Obelėlė“ 

 Krakių M. Katkaus gimnazija 

 Josvainių gimnazija 

 Josvainių SUC 

 Labūnavos progimnazija 

Viso: 9 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Kita (išvardinti): 

 Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos specialistų ir Kauno pedagoginės 

psichologinės tarnybos diskusija: „Švietimo pagalbos teikimo galimybės karantino 

metu“. 

 Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos specialistų ir Panevėžio r. PPT diskusija: 

„Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių (vaikų) vertinimo aktualijos ir patirtis“. 

 Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos ir NŠA Įtraukties plėtros skyriaus 

specialistų metodinė diena. 

 Konsultacija Kėdainių dailės mokyklos pedagogams: „Mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo ypatumai neformaliojo švietimo įstaigoje“. 

 Dalyvavimas darbo grupės veikloje dėl ŠPT/PPT socialinio pedagogo 

vertinimo instrumentų rengimo. 

 2021 m. balandžio 2 d. Nacionalinės švietimo agentūros direktorės įsakymu 

Nr. VK-185 „Dėl kvalifikacinės kategorijos suteikimo ir atestavimo termino 

atidėjimo mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio 

vertinimo vertintojams“ vertintojo kategorijos suteikimas. 

 Parengta ilgalaikė profesinių kompetencijų tobulinimo programa „Specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo kokybės gerinimas matuojant kiekvieno 

mokinio pažangą“ Nr. 352025. 

 Kėdainių r. Vilainių m/d „Obelėlė“ socialinio pedagogo praktinės veiklos 

vertinimas. (Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-05-21 

įsakymas Nr. AD-1-577) 

 

1 
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1 

 

1 
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7.5. Pedagoginis psichologinis švietimas. 

Vykdytos priemonės 
Priemonių 

skaičius 

Paskaitos/pranešimai /mokymai: 

 Konsultacija (paskaita) socialiniams pedagogams „Teisinės bazės, 

reglamentuojančios švietimo pagalbos specialistų darbą, analizė“. 

 Diskusija „Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus (TBK) ir 

švietimo įstaigų bendradarbiavimas siekiant kokybiškos pagalbos mokiniui ir šeimai“. 

 Diskusija „Atvejo vadybos metodo šeimai efektyvumas Kėdainių rajone“. 

 Pranešimas Kėdainių rajono ugdymo įstaigų vadovams „Švietimo pagalbos 

teikimo rajone aktualijos“. 

 Konsultacija „Individualių pagalbos planų rengimas vaikams, turintiems 

autizmo spektro sutrikimą – individualaus pagalbos plano (IPP) mokiniui sudarymo 

praktiniai aspektai“. 

 Metodinė diena „Struktūruotas autizmą turinčių vaikų mokymas“. 

 Paskaita-diskusija l/d „Puriena“ tėvams „Adaptacija darželyje“. 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

Rekomendacijų, lankstinukų rengimas: 

 Informacinė priemonė „Socialinė istorija autizmo spektro mokyklinio amžiaus 

vaikams“. 

 Informacinė priemonė „Socialinė istorija autizmo spektro ikimokyklinio 

amžiaus vaikams“. 

 

1 

 

1 

 

 

7.6. Kita veikla. 

Priemonės Skaičius 

Dalyvavimas savivaldybės vaiko gerovės komisijos veikloje. 5 

Dalyvavimas projektinėje veikloje: 

 „Turi profesiją – turi ateitį“. 

 „Motyvuotos komandos dalis – stipri asmenybė“. 

2 

Tarpžinybiniai/tarpinstituciniai pasitarimai, posėdžiai: 

 Psichologė dalyvavo savivaldybės narkotikų kontrolės komiteto veikloje. 

 Psichologė dalyvavo atvejo vadybos posėdžiuose. 

 Psichologė dalyvavo savivaldybės darbo grupėje dėl savižudybių darbo grupės 

algoritmo kūrimo. 

 Psichologė dalyvavo krizės valdyme mokykloje. 

 

1 

2 

2 

 

2 

Kita: 

 Vadovavimas specialiųjų pedagogų metodiniam būreliui. 

 Vadovavimas logopedų metodiniam būreliui. 

 

Dalyvauta seminaruose, mokymuose: 

 Paskaita „Projektinė veikla socialinių emocinių kompetencijų ugdyme. Idėjų mugė“ (3 val.). 

 Supervizijos „Prekyba žmonėmis, smurto ir patyčių prevencijos“ (8 val.). 

 Gerosios patirties renginys – kūrybinės dirbtuvės socialiniams pedagogams: „Streso valdymas 

kitaip“ (4 val.). 

 Konferencija „Įtrauktis ir universalumas švietime“ (6 val.). 

 Projekto „Tęsk“ programa „Ugdomojo vadovavimo modeliavimas ir taikymas mokyklos 

bendruomenėje“ (40 ak.val). 

 Mokymai „Kaip įstaigos valdyme įgalinti duomenis apie ugdymą?“ (4 ak. val.). 
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 Seminaras „Struktūruotas autizmą turinčių vaikų ugdymas“ (6 ak. val.). 

 Mokyklų įsivertinimo sistemos konsultantų mokymai (48 ak. val.). 

 Skaitmeninės kompetencijos programos modulių „Mokykla kaip besimokanti ir lyderiaujanti 

organizacija“, „Tinklaveikos vaidmuo mokykloje“, „Fizinės ir virtualios mokymosi erdvės“ mokymai 

(60 akad. val.). 

 Seminaras „Pagalbos galimybės vaikams ir paaugliams, turintiems nerimo, nuotaikos, 

psichosomatinių ir elgesio sutrikimų“ (6 ak. val.). 

 Konferencija „Įgalinti vaikai ir šeimos: kaip apsaugoti vaikus nuo smurto“ (8 ak. val.). 

 „Iššūkiai švietimo sistemoje įgyvendinant įtraukiojo ugdymo koncepciją“ (16 ak. val). 

 Konferencija „Seksualumas paauglystėje: raida ir iššūkiai“ (8 ak. val.). 

 Paskaita „Lytiškumo ugdymas. Atsakymai į nepatogius klausimus“. 

 Olweus programos instruktorių mokymai (3). 

 Konferencija „Įtraukiojo ugdymo iššūkiai ir pagalbos galimybės ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje“ (6 val.). 

 Paskaita-diskusija „Lytiškumo ugdymas. Atsakymai į nepatogius klausimus“ (3 ak. val.). 

 Seminaras „Iššūkiai švietimo sistemoje įgyvendinant įtraukiojo ugdymo koncepciją“ (16 ak. 

val.). 

 Seminaras „Individualių pagalbos planų rengimas vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių“ (8 ak. val.). 

 Mokymai „IDA/MELBA metodo taikymas vertinant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių 

profesinius gebėjimus“ (16 val.). 

 Seminaras „Asmeninio augimo pamokos. Savipagalbos būdai protui nuraminti“ (8 val.). 

 Seminarai „Sensorinė integracija“, ir „Struktūruotas mokymas: teorija ir praktika“ (16 val.). 

 Mokymai „Savižudybės grėsmės atpažinimas, vertinimas ir pirmos emocinės pagalbos 

teikimas“ (8 ak. val.). 

 Nuotolinis renginys „Tinklaveikos patirtys įtraukčiai švietime“ (2 ak. val.). 

 

VIII SKYRIUS 

VEIKLOS REZULTATAI: PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS, OLIMPIADŲ BEI 

KONKURSŲ ORGANIZAVIMAS IR KITA VEIKLA 

 

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 4 4 

 

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

Kvalifikacijos tobulinimo renginio forma Skaičius Valandų skaičius Dalyvių skaičius 

Seminaras 
74 

597 2192 

Paskaita 
47 129 1052 

Edukacinė išvyka 
3 22 43 

Tęstiniai mokymai 
1 8 23 
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Geroji patirtis 
82 226 1236 

Grupinės konsultacijos 
4 12 152 

Mini mokymai 
10 88 203 

Praktikumas 
3 14 125 

Metodinis pasitarimas (gerosios patirties 

renginys) 
1 1 7 

Iš viso: 225 1097 5033 

 

8.2. Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių, vykusių Tarnybos patalpose ir klientų darbo 

vietose, skaičius. 

Kvalifikacijos tobulinimo renginio forma 
Tarnybos 

patalpose 

Klientų 

darbo 

vietose 

Nuotoliniu 

būdu 
Išvykos 

Seminaras 4 23 44 3 

Paskaita 5 12 30 0 

Edukacinė išvyka 0 0 0 3 

Tęstiniai mokymai 0 1 0 0 

Geroji patirtis 21 18 43 0 

Grupinės konsultacijos 0 0 0 4 

Mini mokymai 0 3 7 0 

Praktikumas 0 0 3 0 

Metodinis pasitarimas (gerosios patirties renginys) 0 1 0 0 

Iš viso: 30 58 127 10 

 

8.3. Seminarų dalyvių tikslinės grupės. 

Seminarų tikslinė grupė 
Dalyvių 

skaičius 
Valandų skaičius Renginių skaičius 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 222 112 10 

Pradinio ugdymo mokytojai 16 6 1 

Pagrindinių ir vidurinių mokyklų dalykų 

mokytojai 
11 16 1 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai 

ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių 

vedėjai 

39 4 1 

Profesinio rengimo mokytojai 63 12 2 

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai 36 30 3 

Mokyklų bendruomenės, komandos 299 59 8 

Pagrindinių (progimnazijų) mokyklų 

dalykų mokytojai 
21 6 1 

Vidurinių (gimnazijų) mokyklų dalykų 

mokytojai 
44 12 1 
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Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo 

lavinimo pedagogai 
402 100 15 

Socialiniai pedagogai 19 8 1 

Progimnazijų, pagrindinių, vidurinių, 

gimnazinių mokyklų dalykų mokytojai 
917 215 27 

Pagalbos mokiniui specialistai ir 

mokytojai, dirbantys su specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais 

103 17 3 

Iš viso: 2192 597 74 

 

8.4. Paskaitų dalyvių tikslinės grupės. 

Tikslinė grupė 
Dalyvių 

skaičius 
Valandų skaičius Renginių skaičius 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 19 2 1 

Pradinio ugdymo mokytojai 61 6 3 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai 

ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių 

vedėjai 

10 1 1 

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai 44 13 4 

Pagrindinių (progimnazijų) mokyklų 

dalykų mokytojai 
126 12 3 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo 

lavinimo pedagogai 
350 44 18 

Progimnazijų, pagrindinių, vidurinių, 

gimnazinių mokyklų dalykų mokytojai 
410 44 14 

Ikimokyklinio ugdymo vadovai ir 

pavaduotojai ugdymui 
26 2 1 

Pagalbos mokiniui specialistai ir 

mokytojai, dirbantys su specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais 

2 2 1 

Ugdymo karjerai pedagogai 4 3 1 

Iš viso: 1052 129 47 

 

8.5. Gerosios patirties renginių dalyvių tikslinės grupės. 

Tikslinė grupė 
Dalyvių 

skaičius 
Valandų skaičius Renginių skaičius 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 11 1 1 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai 16 1 1 

Pradinio ugdymo mokytojai 47 8 3 

Pagrindinių ir vidurinių mokyklų dalykų 

mokytojai 
35 2 2 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai 

ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių 

vedėjai 

32 1 1 

Pagrindinių (progimnazijų) mokyklų 

dalykų mokytojai 
5 1 1 

Specialiojo ugdymo pedagogai 60 10 5 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 64 11 4 
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bendrojo lavinimo pedagogai 

Socialiniai pedagogai 109 14 7 

Psichologai 36 15 7 

Mokyklų nepedagoginiai darbuotojai 32 6 3 

Progimnazijų, pagrindinių, vidurinių, 

gimnazinių mokyklų dalykų mokytojai 
644 133 36 

Pagalbos mokiniui specialistai ir 

mokytojai, dirbantys su specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais 

145 23 11 

Iš viso: 1236 226 82 

 

8.6. Edukacinių išvykų dalyvių tikslinės grupės. 

Tikslinė grupė 
Dalyvių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 
Renginių skaičius 

Progimnazijų, pagrindinių, vidurinių, 

gimnazinių mokyklų dalykų mokytojai 
43 22 3 

Iš viso: 43 22 3 

 

8.7. Grupinių konsultacijų dalyvių tikslinės grupės. 

Tikslinė grupė 
Dalyvių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 
Renginių skaičius 

Socialiniai pedagogai 16 4 1 

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai 16 2 1 

Pagalbos mokiniui specialistai ir 

mokytojai, dirbantys su specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais 

120 6 2 

Iš viso: 152 12 4 

 

8.8. Tęstinių mokymų dalyvių tikslinės grupės. 

Tikslinė grupė 
Dalyvių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 
Renginių skaičius 

Mokyklų bendruomenės, komandos 23 8 1 

Iš viso: 23 8 1 

 

8.9. Mini mokymų dalyvių tikslinės grupės. 

Tikslinė grupė 
Dalyvių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 
Renginių skaičius 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 

bendrojo lavinimo pedagogai 
33 12 2 

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai 21 20 1 

Suaugusieji (neformalus suaugusiųjų 

švietimas) 
149 56 7 

Iš viso: 203 88 10 

 

8.10. Praktikumų dalyvių tikslinės grupės. 

Tikslinė grupė 
Dalyvių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 
Renginių skaičius 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 15 8 1 
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bendrojo lavinimo pedagogai 

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai 110 6 2 

Iš viso: 125 14 3 

 

8.11. Gerosios patirties metodinio pasitarimo dalyvių tikslinės grupės. 

Tikslinė grupė 
Dalyvių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 
Renginių skaičius 

Progimnazijų, pagrindinių, vidurinių, 

gimnazinių mokyklų dalykų mokytojai 
7 1 1 

Iš viso: 7 1 1 

 

8.12. Kvalifikacijos tobulinimo renginių lektoriai. 

Institucijos darbuotojai 33 

Mokytojai praktikai 243 

Aukštųjų mokyklų ir mokslo institucijų mokslininkai, dėstytojai 35 

Lektoriai iš užsienio šalių 1 

Ministerijų, apskričių viršininkų, savivaldybių administracijų ir kitų valstybės institucijų 

darbuotojai 
11 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai 11 

Kita 12 

Iš viso: 346 

 

8.13. Momentinių anketų bendra ataskaita. 

Anketų skaičius – 1494  

                                  Kriterijus Vertinimai (proc.) 

Renginio vietos parinkimas: 

Tinkamai   99.46% (1486) 

Netinkamai  0.54% (8) 

Renginio trukmė 

Optimali 95.38% (1425) 

Per ilga 2.81% (42) 

Per trumpa 1.81% (27) 

Renginio atmosfera: 

Labai gerai 44.44% (664) 

Gerai  53.41% (798) 

Blogai  0.13% (2) 

Labai blogai 2.01% (30) 

Mokymai padėjo: 

Aktyviai įsitraukti į mokymosi procesą 30.32% (453) 

Įvertinti savo turimas kompetencijas 60.44% (903) 

Mokymai jokios įtakos nepadarė 3.48% (52) 

Užmegzti naujus profesinius kontaktus 5.76% (86) 

Renginio naudingumas: 

Labai gerai  44.11% (659) 
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Gerai 54.22% (810) 

Blogai 0.4% (6) 

Labai blogai 1.27% (19) 

 

8.14. Rajono metodinių būrelių pasitarimai. 

Eil

Nr.  

Metodinio būrelio pavadinimas 

 

Pasitarimų 

skaičius 

1.  Ikimokyklinio ugdymo pedagogų 1 

2.  Priešmokyklinio ugdymo mokytojų 1 

3.  Pradinio ugdymo mokytojų 2 

4.  Etikos mokytojų 0 

5.  Tikybos mokytojų 0 

6.  Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų  2 

7.  Anglų kalbos mokytojų 2 

8.  Rusų kalbos mokytojų 0 

9.  Vokiečių kalbos mokytojų 0 

10.  Istorijos mokytojų 2 

11.  Geografijos mokytojų 2 

12.  Matematikos mokytojų 1 

13.  Informacinių technologijų mokytojų 1 

14.  Chemijos mokytojų 2 

15.  Fizikos mokytojų 1 

16.  Biologijos mokytojų 1 

17.  Technologijų mokytojų 2 

18.  Dailės mokytojų 2 

19.  Muzikos mokytojų  2 

20.  Kūno kultūros mokytojų 1 

21.  Socialinių pedagogų 5 

22.  Specialiųjų pedagogų 6 

23.  Logopedų 4 

24.  Psichologų 10 

25.  Ugdymo karjerai koordinatorių 1 

26.  Bibliotekininkų 2 

27.  Direktorių pavaduotojų 0 

28.  Klasės vadovų 1 

 Iš viso: 54 

 

8.15. Ugdymo įstaigų pedagogų surengtos edukacinės parodos. 

Eil.  

Nr.  
Pavadinimas 

1.  Kėdainių l/d ,,Žilvitis“ ugdytinių (4-6 m.) kūrybinių darbų paroda ,,Gimtinės atspindžiai vaikų 

piešiniuose“. Parodą parengė: Danutė Bernatavičienė, mokytoja metodininkė, Asta 

Ramanauskienė, vyr. mokytoja, Rama Čepkauskaitė, vyr. mokytoja, Kėdainių l/d ,,Žilvitis“. 

2.  Kėdainių ,,Ryto“ progimnazijos 1d ir 1e klasių mokinių ir jų tėvelių kūrybinių darbų virtuali 

paroda „Žaislai iš antrinių žaliavų“. Parodą parengė: Roma Dzikienė, mokytoja metodininkė, 

Andrius Pankratjevas, mokytojas metodininkas, Kėdainių „Ryto“ progimnazija. 
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3.  Kėdainių l/d „Žilvitis“ ugdytinių kūrybinių darbų paroda ,,Vasarą pasitinkant“. Parodą parengė: 

Asta Ramanauskienė, vyr. mokytoja, Dalia Lasauskienė, vyr. mokytoja, Rama Čepkauskaitė, vyr. 

mokytoja, Danutė Bernatavičienė, mokytoja, Kėdainių l/d „Žilvitis“. 

4.   Rajoninės piešinių parodos-konkurso „Pirmasis pavasario žiedas“ geriausių darbų paroda. 

Parodos organizatoriai : Kėdainių l/d „Puriena“, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija. 

5.  Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos 6 klasės mokinių kūrybinių darbų 

virtuali paroda „Malūnai“. Parodą parengė: Indiana Jackevičienė, vyr. mokytoja, Jekaterina 

Karmelavičienė, vyr. bibliotekininkė, Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė mokykla. 

6.  Kėdainių l/d ,,Vyturėlis“ ugdytinių ir pedagogų kūrybinių darbų paroda ,,Pasitinkam vasarėlę su 

gražiausia pievų gėle“. Parodos organizatorės: mokytoja Vilma Marušauskienė, mokytoja Dovilė 

Baltrušė, Kėdainių l/d ,,Vyturėlis“. 

7.  Kėdainių rajono 5-6 klasių mokinių dailaus rašto konkurso „Rašom“ darbų paroda. Parodą 

parengė: Eglė Kirsienė, mokytoja metodininkė, Ernesta Zabutkienė, mokytoja metodininkė, 

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija. 

8.  Mokytojos Marijos Burneikienės kūrybinių darbų paroda „Apie viską...“ 

9.  Kėdainių l/d ,,Vyturėlis“ ugdytinių kūrybinių darbų paroda ,,Rudenio polka“. Parodą parengė: 

Laima Ivaškevičienė, ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja; Vilma Marušauskienė, 

ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja, Kėdainių l/d „Vyturėlis“. 

10.  Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos darbuotojų kūrybinių darbų paroda „Kalėdinės spalvos“ 

(Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos projekto „Motyvuotos 

komandos dalis – stipri asmenybė“ veikla). 

 

8.16. Ugdymo įstaigų organizuoti renginiai. 

Eil.  

Nr.  
Renginio pavadinimas 

1.  Kėdainių lopšelis-darželis „Pasaka“: 

 VII nacionalinis vaikų piešinių konkursas „Lietuvos paukščiai 2021“ tematika – „Lietuvoje 

žiemojantys paukščiai“. 

 Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų darbelių ir tautosakos 

kūrinėlių paroda, skirta tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti, ,,Tupi katins ant tvoros…“. 

 Nacionalinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų kūrybinių darbų virtuali 

paroda „Menu mįslę keturgyslę“. 

2.  Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“: 

 Tarptautinis ekologinio – socialinio švietimo projektas „Aš – žaliasis agurkėlis“. 

 Gerosios patirties sklaida. Atvirų durų metodinė diena rajono ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogams: „Sportuoju, kuriu, atrandu“. 

 Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projektas „Vaikų atradimai 

darželyje“. 

3.  Kėdainių lopšelis-darželis „Vaikystė“: 

 Respublikinis priešmokyklinio amžiaus vaikų  projektas „Aš kuriu knygą...“ 

 Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų inžinerinių darbų projektas 

„STEAM Velykų margutis“. 

 Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinio aktyvumo lauko 
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erdvėse projektas „Aš ir tu – žaidžiame kartu!“. 

 Sporto projektas Nr. SRF-SIĮ-2021-1-1115 „SveikUOLIAI Vaikystės mieste“. 

 Programos „Olimpinė karta“ projektas „Olimpiniai žiedai Vaikystės mieste“. 

 Europos judumo savaitė Vaikystės mieste. 

 Akcija „Mažoji mylia – 2021“. 

 Projektas „STEAM iššūkiai“. 

 Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokytojų kūrybinių darbų 

fotografijų paroda „STEAM mažieji inžinieriai“. 

 Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir mokytojų 

inžinerinių darbų projektas „Mažieji STEAM išradėjai. Sporto šakos“. 

 Lietuvos masinio futbolo asociacijos ir Lietuvos futbolo federacijos inicijuotas projektas 

„Futboliukas“. 

 RIUKKPA inicijuota akcija „Aktyvus koridorius“. 

 Projektas „Tolerancijos miestas“. 

 Tarptautinė lyga „FIRST LEGO DISCOVER LYGA“. 

4.  Kėdainių lopšelis-darželis „Varpelis“: 

 Tradicinis renginys „Rudeninio lapo šventė“. 

5.  Kėdainių lopšelis-darželis „Vyturėlis“: 

 Respublikinis priešmokyklinio, ikimokyklinio ir pradinio amžiaus vaikų inovatyvių idėjų 

(tęstinis) projektas „Meilės laiškas“. 

 Renginys, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti ,,Paslėpta ir atrasta vaikystės 

akimirka“. 

 „Rudenėlio kraitė“ (tęstinis projektas). 

 Projekto „Padovanok darželiui knygelę“ pristatymas. 

 Respublikinė nuotolinė paroda ,,Mano šventinė eglutė“. 

 Ilgalaikis dorovinių vertybių projektas ,,Gerumas padeda užaugti“. 

 Projektas ,,Kalėdų stebuklo belaukiant“. 

6.  Kėdainių lopšelis-darželis „Žilvitis“: 

 „Vaiko patirtinis ugdymas per žaidimą, tyrinėjant fizikinius reiškinius“. 

 Respublikinis ikimokyklinių ir priešmokyklinių amžiaus vaikų folklorinių ansamblių arba 

solistų pasirodymų projektas ,,Ei, mažiukai, duokim garo!“. 

7.  Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija: 

 Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų skirtingų gebėjimų 4-6 klasių mokinių 

konferencija: „Kėdainių krašto tautodailė. Dabartis ir praeitis“. 

8.  Kėdainių „Ryto“ progimnazija: 

Nacionalinis 1-4 klasių mokinių piešinių konkursas „Kalėdinis sapnas“. 

9.  Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazija: 

● Tarptautinis 1–4 klasių mokinių piešinių konkursas „Kelias į Olimpą“. 

● Rajoninis pradinio ugdymo mokinių fotografijų konkursas „Pagauk pavasario akimirką“. 

● Rajoninė poezijos ir dramos šventė „Poetry&Drama Bring the World to Us“. 

● Respublikinio specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių kūrybinių darbų paroda 

,,Mano raidės sportuoja“. 

● Kėdainių r. švietimo įstaigų pradinio ugdymo 3-4 klasių mokinių protų mūšis „Mažasis 

lyderis – 2021“. 

● Respublikinis nuotolinis pradinio ugdymo mokinių darbelių iš antrinių žaliavų konkursas 

„Sportuojanti Kalėdų eglutė“. 

10.  Kėdainių r. Josvainių socialinis ir ugdymo centras: 

● Rajoninė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų virtuali paroda „Skirtukas – 

knygos draugas“. 
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● Virtuali paroda, skirta pasaulinei gyvūnų dienai paminėti, „Mano augintinis“. 

● Akcija, skirta senjorų mėnesiui paminėti, „Pasivaikščiojimas su seneliais“. 

● Ilgalaikis sveikos gyvensenos ugdymo projektas „Sveikatiada“. 

11.  Kėdainių dailės mokykla: 

● Mokinių piešinių konkursas „(Ne)ištremta Lietuva“. 

● Parodos ,,(Ne)ištremta Lietuva“ atidarymas ir laureatų apdovanojimas. 

12.  Kėdainių l/d „Puriena“, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija: 

● Rajoninė piešinių paroda – konkursas „Vieno gyvūno istorija“. 

● Piešinių paroda – konkursas ,,Pirmasis pavasario žiedas“. 

13.  Kėdainių l/d ,,Vyturėlis“, Kėdainių specialioji mokykla: 

 Meninis-kūrybinis projektas „Draugystės pynė“. 

14.  Kėdainių l/d „Pasaka“, l/d „Puriena“: 

 Rajoninė ikimokyklinio amžiaus vaikų mįslių popietė „Menu mįslę keturgyslę“. 

15.  Kėdainių l/d ,,Aviliukas“, l/d ,,Vyturėlis“: 

 Rajoninė priešmokyklinio amžiaus ugdytinių virtuali saugaus eismo Kahoot viktorina ,,Aš 

saugaus eismo dalyvis“. 

16.  Kėdainių l/d „Vyturėlis“, l/d ,,Aviliukas“: 

● Nuotolinis renginys ,,Iš vaikystės ateina Kalėdos“.  

 

8.17. Organizuotų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir dalyvių skaičius. 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Dalyvių 

skaičius 

1. 27-oji Lietuvos mokinių dailės olimpiada. 26 

2. 28-oji Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada. 4 

3. 30-oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada (10-12 kl.). 17 

4. 32-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada (8-12 kl.). 12 

5. 33-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada (9-12 kl.). 13 

6. 50-asis tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas. 15 

7. 53-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas. 9 

8. 53-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada. 47 

9. 59-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada. 21 

10. 68-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada (9 -12 kl.). 39 

11. 69-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada (9-12 kl.). 34 

12. 9-oji Lietuvos mokinių muzikos olimpiada. 6 

13. Kėdainių rajono 5-6 klasių mokinių dailaus rašto konkursas. 47 

14. Kėdainių rajono 6 klasių mokinių anglų kalbos konkursas. 16 

15. Kėdainių rajono 8 klasių mokinių anglų kalbos konkursas. 14 

16. Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada (9-12 kl.). 28 

17. Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada (11 kl.). 10 

18. Lietuvos mokinių technologijų olimpiada. 20 

19. Respublikinis anglų kalbos konkursas (9-10 kl.). 18 

20. Kėdainių rajono 5-12 kl. mokinių informacinių technologijų olimpiada. 35 

21. Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas. 2 

22. Lietuvos mokinių verslo ir ekonomikos olimpiada. 4 

 Iš viso: 437 
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8.18. Rajono mokinių tarybos organizuoti renginiai. 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas 

1.  Mokymai KRMT nariams ir rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams (viso 14). 

2.  KRMT Vadovų klubo pasitarimai (viso 9). 

3.  Mokytojų, kuruojančių mokinių savivaldos institucijas, pasitarimas.  

4.  KRMT veiklos ataskaitinis forumas. 

5.  Pilietiškumą skatinantis projektas „Lietuva mano širdy“. 

6.  Renginys, skirtas LMS metinei programai „SLURŠ“. 

7.  Karjeros savaitė Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų 

nariams. 

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

9.  Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų narių RUDENS 

FORUMAS. 

10.  Projekto „KRMT 2021 m. plėtros programa“ įgyvendinimas.  

 

8.19. 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.  

 

 

8.20. Vykdyti projektai. 

Eil 

Nr. 
Projekto pavadinimas Veikla, rezultatai 

Finansavimo 

šaltinis 

1. „Kėdainių rajono 

mokinių savivaldos 

plėtros 2021 m. 

programa“ 

Rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių 

savivaldos institucijų nariai įgijo  reikiamų žinių bei 

įgūdžių, užtikrinančių efektyvesnę mokinių 

savivaldos institucijų veiklą mokyklose, išmoko 

priimti mokinių bendruomenei reikšmingus 

sprendimus, padidino socialines, komunikacines bei 

kitas bendrąsias kompetencijas (darbo komandoje, 

bendradarbiavimo, lyderystės, sprendimų priėmimų, 

finansinio raštingumo, vadybos ir kt.). Pagerėjo 

tarpžinybinis bendradarbiavimas, sprendžiant 

rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių 

problemas. Sklandžiau vykdoma regioninė  jaunimo 

politika. Sustiprėjo bendradarbiavimas tarp rajono 

bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos 

institucijų. Sudarytos galimybės asmenybės 

tobulėjimui, mokinių atstovavimo stiprinimui bei 

pilietinės visuomenės kūrimo gerinimui. 

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

administracija 

2. „Motyvuotos komandos 

dalis – stipri asmenybė“ 

Projekto veiklos sustiprino komandą, motyvavo 

darbuotojus bendro tikslo ir rezultatų siekimui. 

Dalyviai sustiprino savo vidinę ir išorinę 

motyvaciją. Išmoko taikyti įvairius streso įveikos 

būdus. Pasibaigus projektui įgytomis žiniomis 

pasidalinta su rajono švietimo įstaigų darbuotojais 

padedant jiems stiprinti asmeninę motyvaciją 

siekiant geresnių rezultatų dirbant komandoje. 

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

Neformaliojo 

suaugusiųjų 

švietimo ir 

tęstinio 

mokymosi 

programa, 
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 finansuojama 

savivaldybės 

biudžeto lėšomis 

3. Kėdainių rajono 

savivaldybės 

visuomenės sveikatos  

biuro projektas 

„Jaunimui palankių 

sveikatos priežiūros 

paslaugų (JPSPP) 

teikimo modelio 

diegimas“ 

KŠPT komanda bendraujant su Kėdainių rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos  biuru dalyvavo 

ES  partnerystės projekte, kurio tikslas – teikti 

jaunimo poreikius atitinkančias kokybiškas ir 

prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas bei 

paskatinti jaunus žmones rinktis sveikesnį 

gyvenimo būdą. 

EEE ir 

Norvegijos 

finansinis 

mechanizmas 

4. NŠA projektas „Turi 

profesiją – turi ateitį!” 

Profesinio tinkamumo gebėjimams nustatyti buvo 

įvertinta 17 mokinių turinčių SUP.  Vertinimas 

atliktas  naudojant MELBA ir IDA metodiką, su 

vertinimo išvadomis ir rekomendacijomis 

supažindinti mokiniai, tėvai, mokyklų atstovai.  

 

Europos 

socialinio fondo 

lėšos 

 

_________________________________ 


