
PATVIRTINTA
Kelmės švietimo pagalbos tarnybos
direktoriaus 2021 m. rugsėjo 28 d.
įsakymu  Nr. V-53

KELMĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA

2021 m. spalio mėn.
VEIKLOS PLANAS

Renginys, veikla Diena,
laikas, vieta

Lektorius,
pranešėjas, organizatorius

Dalyvių tikslinė
Grupė Pastabos

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR METODINĖS VEIKLOS RENGINIAI

Kelmės rajono pradinio ugdymo mokytojų
metodinio būrelio užsiėmimas:
● 2020–2021 m. m. būrelio veiklos aptarimas;
● 2021–2022 m. m. būrelio veiklos planavimas;
● 2021–2022 m. m. kvalifikacijos tobulinimo

renginių poreikio tyrimas.

Spalio 6 d.
15.30 val.
Nuotolinė

ZOOM
programa

JŪRATĖ LAURUTIENĖ,
metodinio būrelio pirmininkė,

VIJOLETA NORKUTĖ,
Kelmės r. savivaldybės

administracijos švietimo, kultūros
ir sporto skyriaus vyriausioji

specialistė,
EDITA DZVANKAUSKIENĖ,

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos
metodininkė

Pradinio ugdymo
mokytojai

Išduodama dalyvio
pažyma

Išankstinė registracija 
www.semiplius.lt

Kelmės rajono lietuvių kalbos mokytojų metodinio
būrelio užsiėmimas:
● 2020–2021 m. m. būrelio veiklos aptarimas;
● 2021–2022 m. m. būrelio veiklos planavimas.

Spalio 6 d.
16.00 val.
Nuotolinė

ZOOM
programa

ZENTA MAČIULAITIENĖ,
metodinio būrelio pirmininkas

Lietuvių kalbos
mokytojai

Išduodama dalyvio
pažyma

Išankstinė registracija 
www.semiplius.lt

Kelmės rajono ekonomikos mokytojų metodinio
būrelio užsiėmimas:
● 2020–2021 m. m. būrelio veiklos aptarimas;
● 2021–2022 m. m. būrelio veiklos planavimas.

Spalio 7 d.
16.00 val.
Nuotolinė

ZOOM
programa

NERIJUS ŠARAUSKAS,
metodinio būrelio pirmininkas

Ekonomikos
mokytojai

Išduodama dalyvio
pažyma

Išankstinė registracija 
www.semiplius.lt

http://www.semiplius.lt
http://www.semiplius.lt
http://www.semiplius.lt
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Kelmės rajono geografijos mokytojų metodinio
būrelio užsiėmimas:
● 2020–2021 m. m. būrelio veiklos aptarimas;
● 2021–2022 m. m. būrelio veiklos planavimas;
● Egzaminų rezultatų aptarimas, UTA;
● LGMA konferencijos pristatymas.

Spalio 7 d.
16.00 val.
Nuotolinė

ZOOM
programa

ROSITA MARCINKIENĖ,
metodinio būrelio pirmininkė;
EUGENIJUS JAFIMOVAS,

J. Graičiūno gimnazijos geografijos
mokytojas metodininkas

Geografijos
mokytojai

Išduodama dalyvio
pažyma

Išankstinė registracija 
www.semiplius.lt

PAPILDYMAS
Metodinė diena

„Naujų, kompetencijomis grįstų, atnaujintų
programų turinio koncepcija“

Trukmė: 4 val.

Spalio 8 d.
10.00 val.
Kelmės

specialioji
mokykla

Kelmės specialioji mokykla

Mokytojai,
pagalbos
mokiniui

specialistai

Išduodama dalyvio
pažyma

Išankstinė registracija 
www.semiplius.lt

Kelmės rajono logopedų, specialiųjų pedagogų
metodinio būrelio užsiėmimas:
● 2020–2021 m. m. būrelio veiklos aptarimas;
● 2021–2022 m. m. būrelio veiklos planavimas;
● 2021–2022 m. m. kvalifikacijos tobulinimo

renginių poreikio tyrimas.

Spalio 11 d.
14.00 val.
Nuotolinė

ZOOM
programa

SIGITA ŠIAULENSKIENĖ
metodinio būrelio pirmininkė,

DAIVA STONIENĖ,
Kelmės r. savivaldybės

administracijos švietimo, kultūros
ir sporto skyriaus vyriausioji

specialistė,
EDITA DZVANKAUSKIENĖ,

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos
metodininkė

Logopedai
specialieji
pedagogai

Išduodama dalyvio
pažyma

Išankstinė registracija 
www.semiplius.lt

Kelmės rajono dorinio (tikybos, etikos)  mokytojų
metodinio būrelio užsiėmimas:
● 2020–2021 m. m. būrelio veiklos aptarimas;
● 2021–2022 m. m. būrelio veiklos planavimas;
● 2021–2022 m. m. kvalifikacijos tobulinimo

renginių poreikio tyrimas.

Spalio 12 d.
14.00 val.
Nuotolinė

ZOOM
programa

NIJOLĖ PARTAUSKIENĖ,
metodinio būrelio pirmininkė,
ZITA BARAKAUSKIENĖ,

Kelmės r. savivaldybės
administracijos švietimo, kultūros

ir sporto skyriaus vyriausioji
specialistė,

EDITA DZVANKAUSKIENĖ,
Kelmės švietimo pagalbos tarnybos

metodininkė

Dorinio
(tikybos, etikos)

pedagogai

Išduodama dalyvio
pažyma

Išankstinė registracija 
www.semiplius.lt

Kelmės rajono ikimokyklinio, priešmokyklinio
ugdymo mokytojų metodinio būrelio užsiėmimas:
● 2020–2021 m. m. būrelio veiklos aptarimas;

Spalio 13 d.
13.00 val.

ZITA MONSTAVIČIŪTĖ,
metodinio būrelio pirmininkė,

VIJOLETA NORKUTĖ,

Ikimokyklinio,
priešmokyklinio

ugdymo

Išduodama dalyvio
pažyma

Išankstinė registracija 

http://www.semiplius.lt
http://www.semiplius.lt
http://www.semiplius.lt
http://www.semiplius.lt
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● 2021–2022 m. m. būrelio veiklos planavimas;
● 2021–2022 m. m. kvalifikacijos tobulinimo

renginių poreikio tyrimas.

Nuotolinė
ZOOM

programa

Kelmės r. savivaldybės
administracijos švietimo, kultūros

ir sporto skyriaus vyriausioji
specialistė,

EDITA DZVANKAUSKIENĖ,
Kelmės švietimo pagalbos tarnybos

metodininkė

mokytojai www.semiplius.lt

Ilgalaikės programos
„Tobulėkime bendradarbiaudami. Vadovo indėlis

ugdymo proceso ir sėkmingos pamokos link“
II modulis „Rajoninės metodinės veiklos

planavimas“

Spalio 14 d.
14.00 val.
Švietimo
pagalbos
tarnyba

Organizatorius:
DIANA RAZMINIENĖ,

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos
direktoriaus pavaduotoja,

REGINA DOVIDAITIENĖ,
metodinio būrelio pirmininkė

Ugdymo įstaigų
direktorių

pavaduotojai

Išduodama dalyvio
pažyma

Išankstinė registracija
www.semiplius.lt

Tarptautinė konferencija
„Motiejus Kazimieras Sarbievijus – Sarmatų

Horacijus“
Konferencijos programa https://kelmespt.lt

Spalio 14 d.
9.30 val.

Kražių M.K.
Sarbievijaus

kultūros
centras

Organizatoriai:
Kražių M.K. Sarbievijaus

kultūros  centras,
Kelmės rajono savivaldybė,

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba

Istorijos,
pilietinio

ugdymo, lietuvių
kalbos mokytojai

Išduodamas pažymėjimas
Kaina 1 Eur.

Išankstinė registracija
www.semiplius.lt

PASKAITOS

Paskaita
„Ritmikos lavinimas specialybės pamokoje“

Trukmė: 3 val.

Spalio 25 d.
15.30 val.
Kelmės
Algirdo

Lipeikos menų
mokykla

Lektorius:
INGRIDA KURIENĖ,

LMTA Klaipėdos fakulteto
muzikos katedros lektorė,

KVMT mušamųjų grupės atlikėja,
Eduardo Balsio menų gimnazijos

mušamųjų klasės mokytoja,
St. Šimkaus konservatorijos

kanklių klasės mokytoja,
Organizatorius:

Kelmės Algirdo |Lipeikos menų
mokyklos akordeono, liaudies,

mušamųjų ir pučiamųjų
instrumentų, choreografijos

Muzikos ir meno
mokyklų

mokytojai 

Išduodama dalyvio
pažyma

Išankstinė registracija 
www.semiplius.lt

http://www.semiplius.lt
http://www.semiplius.lt
https://kelmespt.lt
http://www.semiplius.lt
http://www.semiplius.lt
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skyriaus metodinės grupės vadovė,
mokytoja

metodininkė
AUŠRA VILIMAITĖ –

KARYZNIENĖ

PARODOS

Rajoninė ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi
poreikių, kūrybinių darbų nuotraukų paroda

,,GRAŽIAUSIAS ŽODIS“

Virtuali
fotografijų

paroda
elektroninė
knyga nuo
2021 m.

spalio  15 d.

Organizatorius:
Kelmės lopšelis-darželis

,,Ąžuoliukas“,
Kelmės švietimo pagalbos tarnyba

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
amžiaus vaikai,

mokytojai,
švietimo
pagalbos

specialistai

Darbai ir semiplius registracija iki
2021 m. spalio 5 d.
Išduodama dalyvio

pažyma
Išankstinė registracija

www.semiplius.lt

Respublikinė socialinių pedagogų
parengtų skaitmeninių priemonių ir/ar priemonių

nuotraukų, užsiėmimų ar organizuotų renginių planų
paroda

„KURIAME IR DALINAMĖS – 3“

2021 m.
birželio-

gruodžio 15 d.

Organizatorius:
Kelmės rajono Užvenčio

Šatrijos Raganos gimnazijos
socialinė pedagogė metodininkė

DALIA ORLAKIENĖ;
Kelmės ,,Kūlverstuko“

lopšelio-darželio socialinė pedagogė
JURGITA CIKANAVIČIENĖ;

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos
vyresnioji socialinė pedagogė

JOLANTA MEŠKAUSKIENĖ;
Kelmės „Aukuro“ pagrindinės
mokyklos socialinė pedagogė

metodininkė
DALIA KANČIAUSKIENĖ;

Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos
Raganos gimnazijos informacinių
technologijų vyresnysis mokytojas

ARŪNAS ROMANOVAS;
Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos

Raganos gimnazijos lietuvių kalbos
vyresnioji mokytoja

Socialiniai
pedagogai,
dirbantys

respublikos
ugdymo įstaigose
bei pedagoginėse
psichologinėse

tarnybose,
švietimo pagalbos

tarnybose

Registracija iki
2021 m. spalio 15 d.
Išduodama dalyvio

pažyma
Išankstinė registracija

www.semiplius.lt

http://www.semiplius.lt
http://www.semiplius.lt
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JOLANTA JAUTAKIENĖ;
Kelmės švietimo pagalbos tarnybos

metodininkė
EDITA DZVANKAUSKIENĖ

PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA

Susipažinimas su mokyklų vaiko gerovės komisijų
pateiktais vertinamų vaikų dokumentais, darbais Pirmadieniais Tarnybos specialistai Nuo rugsėjo 27 d. veikla vykdoma

Vytauto Didžiojo g. 110

Pedagoginis psichologinis vertinimas
Trečiadieniais,

ketvirtadieniais,
penktadieniais

Tarnybos specialistai Nuo rugsėjo 27 d. veikla vykdoma
Vytauto Didžiojo g. 110

Vertinimų rezultatų aptarimas
Trečiadieniais,

ketvirtadieniais,
penktadieniais

Tarnybos specialistai Nuo rugsėjo 27 d. veikla vykdoma
Vytauto Didžiojo g. 110

Vertinimo protokolų, pažymų (7, 8 formos) ir
rekomendacijų dėl tolimesnio vaikų ugdymo

rengimas

Trečiadieniais,
ketvirtadieniais,
penktadieniais

Tarnybos specialistai Nuo rugsėjo 27 d. veikla vykdoma
Vytauto Didžiojo g. 110

Vertinimo rezultatų, rekomendacijų pristatymas
tėvams, vaikams, mokytojams Visą mėnesį Tarnybos specialistai Nuo rugsėjo 27 d. veikla vykdoma

Vytauto Didžiojo g. 110

Individualios psichologinės konsultacijos.
Dailės terapijų užsiėmimai vaikams. Visą mėnesį

Psichologės
Sniegena Urbelienė,
Vitalija Monkienė

Nuo rugsėjo 27 d. veikla vykdoma
Vytauto Didžiojo g. 110

Vaikų, turinčių kalbos, kalbėjimo ir
komunikacijos sutrikimų, ir jų tėvų konsultavimas Visą mėnesį Logopedė

Jūratė Navickienė
Nuo rugsėjo 27 d. veikla vykdoma

Vytauto Didžiojo g. 110

Mokinių, patiriančių ugdymosi sunkumų, jų tėvų
konsultavimas, tinkamiausių ugdymosi metodų, būdų

parinkimo klausimais

Trečiadieniais,
ketvirtadieniais,
penktadieniais

Specialiosios pedagogės
Liuda Bartkuvienė,

Lina Grigalaitė

Nuo rugsėjo 27 d. veikla vykdoma
Vytauto Didžiojo g. 110

Konsultacijos tėvams, pedagogams, specialistams
specialiojo ugdymo ir kt. klausimais Visą mėnesį Tarnybos specialistai Nuo rugsėjo 27 d. veikla vykdoma

Vytauto Didžiojo g. 110
Korekcinis darbas su vaikais, turinčiais kalbėjimo ar

kalbos sutrikimų Antradieniais Logopedė
Jūratė Navickienė

Nuo rugsėjo 27 d. veikla vykdoma
Vytauto Didžiojo g. 110

Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių mokinių sąrašų
suderinimas.

Duomenų suvestinės, apie ikimokyklinio,
Spalio mėnesį

Direktorė
Laura Šumskienė

Logopedė

Nuo rugsėjo 27 d. veikla vykdoma
Vytauto Didžiojo g. 110
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priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus mokinius,
turinčius kalbėjimo ar kalbos sutrikimų,

sudarymas.

Jūratė Navickienė

Rajono ugdymo įstaigų pagalbos gavėjų, įvertintų
švietimo pagalbos tarnyboje, sąrašų peržiūra ir

suderinimas.
Spalio mėnesį

Direktorė
Laura. Šumskienė

Specialiosios pedagogės
Liuda Bartkuvienė,

Lina Grigalaitė

Nuo rugsėjo 27 d. veikla vykdoma
Vytauto Didžiojo g. 110

Rajono ugdymo įstaigų pagalbos gavėjų, įvertintų
švietimo pagalbos tarnyboje, kuriems skirta socialinė

pedagoginė pagalba sąrašų derinimas ir
duomenų suvestinių sudarymas.

Spalio mėnesį

Direktorė
Laura Šumskienė

Socialinė pedagogė
Jolanta Meškauskienė

Nuo rugsėjo 27 d. veikla vykdoma
Vytauto Didžiojo g. 110

Dalyvavimas ugdymo įstaigų vadovų pasitarime. Spalio 12 d. Direktorė
Loreta Šumskienė

Nuo rugsėjo 27 d. veikla vykdoma
Vytauto Didžiojo g. 110

Dalyvavimas rajono švietimo pagalbos specialistų
metodinių būrelių pasitarimuose

Data ir laikas
tikslinami

Socialinė pedagogė
Jolanta Meškauskienė.

Sspecialiosios pedagogės
Liuda Bartkuvienė,

Lina Grigalaitė
Logopedė

Jūratė Navickienė

Nuo rugsėjo 27 d. veikla vykdoma
Vytauto Didžiojo g. 110

Pasitarimas su Kelmės rajono savivaldybės
švietimo, kultūros ir sporto skyriaus

vyr. specialiste Daiva Stoniene.

Data ir laikas
tikslinami Tarnybos specialistai Nuo rugsėjo 27 d. veikla vykdoma

Vytauto Didžiojo g. 110

Tėvystės įgūdžių grupė pagal programą
„Efektyvios tėvystės įgūdžių mokymai“ Spalio mėnesį Socialinė pedagogė

Jolanta Meškauskienė
Nuo rugsėjo 27 d. veikla vykdoma

Vytauto Didžiojo g. 110
Dalyvavimas rajono savivaldybės administracijos

vaiko gerovės komisijos posėdyje
Data ir laikas

tikslinami
Direktorė

Laura Šumskienė
Nuo rugsėjo 27 d. veikla vykdoma

Vytauto Didžiojo g. 110
Dalyvavimas atvejos vadybos posėdžiuose,

sudarant pagalbos planą šeimai.
Data ir laikas

tikslinami
Direktorė

Laura Šumskienė
Nuo rugsėjo 27 d. veikla vykdoma

Vytauto Didžiojo g. 110
Esant būtinybei, organizatoriai gali pakeisti renginių laiką ir vietą. 


