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KELMĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA  

 

2022 m. sausio mėn .   

RENGINIŲ PLANAS  

 

Renginys 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR METODINĖS VEIKLOS RENGINIAI 

Ilgalaikės programos 

„Matematikos mokymo ir mokymosi sunkumai 

bei atnaujintos bendrosios matematikos prog-

ramos ypatumai“ 

II modulis  

„Geroji darbo patirtis“ 
Trukmė: 8 val. 

Sausio 5 d. 

10.00 val. 

Švietimo  

pagalbos  

tarnyba 

 

Organizatorius: 

IRINA KASPARIENĖ, 

metodinio būrelio pirmininkė 

Matematikos  

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Ilgalaikės programos 

„Mokymo(-si) metodų taikymas ekonomikos ir 

verslumo pamokose“ 

II modulis 

„Aktyvių mokymo metodų taikymas ekonomikos  

pamokose“ 

Trukmė: 8 val. 

Sausio 6 d. 

10.00 val. 

Nuotolinė ZO-

OM  

programa  

 

Organizatorius: 

NERIJUS ŠARAUSKAS,  

metodinio būrelio pirmininkas 

Ekonomikos  

mokytojai 

Išduodamas dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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Renginys 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

Ilgalaikės programos  

„Aktyvūs muzikos mokymo metodai“  

I modulis 

„Virtualių muzikinių pabėgimo kambarių kūrimas 

ir pritaikymas muzikos pamokose“ 

Trukmė: 8 val. 

Sausio 6 d. 

10.00 val. 

Nuotolinė ZO-

OM  

programa 

Organizatorius: 

LINA BARANAUSKIENĖ, 

muzikos mokytojų metodinio  

būrelio pirmininkė 

Muzikos  

mokytojai 

Išduodamas dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

 Gerosios patirties sklaida  

,,Motyvacija ir mokinio pasiekimai“ 

Trukmė: 2 val. 

Sausio 21 d.  

12.00 val. 

Nuotolinė ZO-

OM  

programa 

DALIA ORLAKIENĖ, 

socialinių pedagogų metodinio  

būrelio pirmininkė, 

DIANA STRELKAUSKIENĖ, 

Vaiguvos Vlado Šimkaus  

pagrindinės mokyklos  

socialinė pedagogė 

Socialiniai  

pedagogai  

Išduodamas dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

KITA 

Partnerystės tinklai.  

„Mokomės vieni iš kitų“ -  

„Socialinių, emocinių kompetencijų ugdymas“ 

Sausio 6 d. 

10.00 val. 

Pakražančio 

gimnazija 

Organizatoriai:  

Pavaduotojų metodinis būrelis, 

Pakražančio gimnazijos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

V. MILKINTAITĖ   

„Kražantės“, Pak-

ražančio ir Elvy-

ravos ugdymo įs-

taigų vadovai ir 

mokytojai 

Išduodama dalyvio pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 
Registruojasi tik naujai dalyvaujan-

tys pedagogai  

(2021 m. lapkričio 3 d. renginys) 

„Svarbiausi ugdymo turinio atnaujinimai“ 
Sausio 7 d.  

12-16 val. 

Organizatorius: 

NACIONALINĖ ŠVIETIMO  

AGENTŪRA 

Savivaldybės 

UTA komanda 
Mokymai vyks Moodle sistemoje 

PARODOS 

Respublikinė socialinių pedagogų 

parengtų skaitmeninių priemonių ir/ar priemonių 

nuotraukų, užsiėmimų ar organizuotų renginių planų 

paroda 

„KURIAME IR DALINAMĖS – 3“ 

Sausio 5 d. 

Svetainėje 

http://www.kel

mespt.lt  

Organizatoriai: 

Kelmės rajono Užvenčio 

Šatrijos Raganos gimnazijos 

socialinė pedagogė metodininkė 

DALIA ORLAKIENĖ; 

Kelmės ,,Kūlverstuko“ lopšelio-

darželio socialinė pedagogė 

JURGITA CIKANAVIČIENĖ; 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

Socialiniai  

pedagogai,  

dirbantys  

respublikos 

 ugdymo įstaigose 

bei pedagoginėse 

psichologinėse 

tarnybose,  

švietimo pagalbos 

 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.kelmespt.lt/
http://www.kelmespt.lt/
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Renginys 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

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 

JOLANTA JAUTAKIENĖ; 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

metodininkė 

EDITA DZVANKAUSKIENĖ 

tarnybose 

OLIPMPIADOS/KONKURSAI/PROJEKTAI 

60-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada 

Sausio 14 d. 

9.00 val. 

Švietimo  

pagalbos  

tarnyba 

ZITA BARAKAUSKIENĖ, 

 Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vyr. specialistė 

9-12 kl. 

mokiniai 

Registracija iki sausio 12 d. 

el. p. zita.barakauskiene@kelme.lt 

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada 

(11/III gimnazijos kl.) 

Sausio 20 d. 

9.00 val. 

Nuotolinė  

ZOOM  

programa 

VIJOLETA NORKUTĖ, 

 Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vyr. specialistė 

RASA RIMIDYTĖ-LIEKIENĖ,  

J. Graičiūno gimnazijos anglų kalbos 

vyresn. mokytoja 

11/III kl. 

mokiniai 

Registracija iki sausio 12 d. 

el. p. vijoleta.norkute@kelme.lt 

54-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada 

Sausio 21 d. 

9.00 val. 

Švietimo  

pagalbos  

tarnyba 

ZITA BARAKAUSKIENĖ, 

 Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vyr. specialistė 

9-12 kl. 

mokiniai 

Registracija iki sausio 19 d. 

el. p. zita.barakauskiene@kelme.lt 

mailto:zita.barakauskiene@kelme.lt
mailto:vijoleta.norkute@kelme.lt
mailto:zita.barakauskiene@kelme.lt
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Renginys 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

60-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada  Sausio 27 d. 

9.00 val. 

Švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

ZITA BARAKAUSKIENĖ, 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vyr. specialistė 

RASA GABŠYTĖ,  

J. Graičiūno gimnazijos fizikos  

mokytoja metodininkė 

9-12 kl. 

mokiniai 

Registracija iki sausio 25 d. 

el. p. zita.barakauskiene@kelme.lt 

 

7-8 klasių fizikos uždavinių sprendimo  

konkursas 

7-8 kl. fizikos 

uždavinių 

sprendimo  

konkursas 

Konkursas 7-8 kl. įvyks,  

leidus olimpiadą vykdyti  

kontaktiniu būdu. 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO  

AMŽIAUS VAIKŲ 

TARPTAUTINIS PROJEKTAS  

„KARTU PASKAITYKIM KNYGELĘ“  

Sausio 10-20 d.  

GILIJA GAJAUSKIENĖ, 

Kelmės „Kūlverstuko“  

lopšelio-darželio specialioji  

pedagogė ir logopedė  

Šalies ugdymo įs-

taigų ir užsienio 

lietuvių  

bendruomenių i-

kimokyklinio bei 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikai  

Išduodamas dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt 

Išduodamos rašytojos E. Daciūtės 

bei Projekto rėmėjų padėkos 

PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 

Susipažinimas su mokyklų vaiko gerovės komisijų 

pateiktais vertinamų vaikų dokumentais, darbais 
Pirmadieniais Tarnybos specialistai   

Pedagoginis psichologinis vertinimas 

Trečiadieniais, 

ketvirtadieniais, 

penktadieniais 

Tarnybos specialistai   

Vertinimų rezultatų aptarimas 

Trečiadieniais, 

ketvirtadieniais, 

penktadieniais 

Tarnybos specialistai   

Vertinimo protokolų, pažymų (7, 8 formos) ir 

rekomendacijų dėl tolimesnio vaikų ugdymo 

rengimas 

Trečiadieniais, 

ketvirtadieniais, 

penktadieniais 

Tarnybos specialistai   

Vertinimo rezultatų, rekomendacijų pristatymas 

tėvams, vaikams, mokytojams 
Visą mėnesį Tarnybos specialistai   

Individualios psichologinės konsultacijos. 

Meno terapijos užsiėmimai mokiniams. 
Visą mėnesį 

Psichologės 

Sniegena Urbelienė, 

Vitalija Monkienė 

Mokiniai  

Vaikų, turinčių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos  

sutrikimų, ir jų tėvų konsultavimas 
Visą mėnesį 

Logopedė 

Jūratė Navickienė 
Mokiniai, tėveliai  

mailto:zita.barakauskiene@kelme.lt
http://www.semiplius.lt/
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Renginys 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

Mokinių, patiriančių ugdymosi sunkumų, jų tėvų  

konsultavimas, tinkamiausių ugdymosi metodų, būdų 

parinkimo klausimais 

Trečiadieniais, 

ketvirtadieniais, 

penktadieniais 

Specialiosios pedagogės 

Liuda Bartkuvienė, 

Lina Grigalaitė 

Mokiniai, tėveliai  

Konsultacijos tėvams, pedagogams, specialistams  

specialiojo ugdymo ir kt. klausimais 
Visą mėnesį Tarnybos specialistai 

Tėveliai,  

pedagogai,  

specialiojo ugdy-

mo specialistai 

 

Korekcinis darbas su vaikais, turinčiais kalbėjimo ar 

kalbos sutrikimų 
Antradieniais 

Logopedė 

Jūratė Navickienė 
Vaikai  

Mokinių sutrikusių pažintinių procesų korekcijos  

pratybos 
Trečiadieniais 

Specialioji pedagogė 

Liuda Bartkuvienė 
Mokiniai  

Dalyvavimas rajono švietimo pagalbos specialistų  

metodinių būrelių pasitarimuose 

Data ir laikas 

tikslinami 

Socialinė pedagogė 

Jolanta Meškauskienė.  

Specialiosios pedagogės 

Liuda Bartkuvienė, 

Lina Grigalaitė. 

Logopedė 

Jūratė Navickienė 

  

Dokumentų dėl PUPP pritaikymo rinkimas, analizė ir 

pateikimas. 
Sausio mėnesį 

Specialioji pedagogė 

Liuda Bartkuvienė. 

Logopedė 

Jūratė Navickienė 

  

2021 m. veiklos ataskaitų rengimas, pateikimas  

Nacionalinei švietimo agentūrai ir 2022 m. veiklos 

planų rengimas. 

Sausio mėnesį Tarnybos specialistai   

Pasitarimas su Kelmės rajono savivaldybės švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus  

vyr. specialiste Daiva Stonienė. 

Data ir laikas 

tikslinami 
Tarnybos specialistai   

Tėvystės įgūdžių grupė pagal programą 

„Efektyvios tėvystės įgūdžių mokymai“ 
Sausio mėnesį 

Socialinė pedagogė 

Jolanta Meškauskienė 
Tėveliai  

Dalyvavimas rajono savivaldybės administracijos  

vaiko gerovės komisijos posėdyje 

Data ir laikas 

tikslinami 

Direktorė 

Laura Šumskienė 
  

Dalyvavimas rajono savivaldybės tarpinstitucinės  

darbo grupės posėdyje 

Data ir laikas 

tikslinami 

Direktorė 

L. Šumskienė 
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Renginys 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

Dalyvavimas rajono savivaldybės šeimos 

komisijos posėdyje 

Data ir laikas 

tikslinami 

Direktorė 

L. Šumskienė 
  

Dalyvavimas atvejos vadybos posėdžiuose, 

sudarant pagalbos planą šeimai. 

Data ir laikas 

tikslinami 

Direktorė 

L. Šumskienė 
  

Neformaliojo švietimo suaugusiųjų skyriaus ir 

pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus 

susirinkimas. 

Data ir laikas 

tikslinami 

Direktorė 

L. Šumskienė 
  

 


