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KELMĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA  

 

2022 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 anglų kalbos mokytojų metodinio 

būrelio užsiėmimas: 

• 2021–2022 m. m. būrelio veiklos aptarimas; 

• 2022–2023 m. m. būrelio veiklos planavimas;  

• atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinimo re-

komendacijų panaudojimo galimybės 2022–2023 

m. m. (NŠA renginio aptarimas); 

• Pranešimas „Įtraukusis ugdymas Suomijoje“. 

Spalio  4 d.  

15.00 val. 

Kelmės švie-

timo pagalbos 

tarnyba 

Organizatoriai: 

VIJOLETA NORKUTĖ, 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vyr. specialistė; 

RASA RIMIDYTĖ-LIEKIENĖ, 

 J. Graičiūno gimnazijos anglų kalbos   

mokytoja metodininkė, metodinio  

būrelio pirmininkė; 

ASTA BILIENĖ, J. Graičiūno gimnazi-

jos anglų kalbos mokytoja metodininkė; 

VIDA BARAUSKIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos  

metodininkė 

Anglų kalbos  

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

 

Edukacija 

„XVIII a. dvaro virtuvė. Tytuvėnų bažnyčios ir 

vienuolyno ansamblis“ 

Trukmė: 6 val. 

 

 

Spalio 5 d.  

13.00 val.  

Kelmės krašto 

muziejus 

Tytuvėnų  

piligrimų  

centras 

Organizatorius: 

 Kelmės švietimo pagalbos tarnyba 

Skaudvilės 

 gimnazijos Batakių  

pagrindinio  

ugdymo   

skyriaus  

pedagogai 

Išduodamas pažymėjimas 

Kaina 1,00 Eur.  

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt  

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

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių  

tikslinė  

grupė 

Pastabos 

Kelmės rajono matematikos mokytojų metodinio 

būrelio užsiėmimas: 

• 2021–2022 m. m. būrelio veiklos aptarimas; 

• 2022–2023 m. m. būrelio veiklos planavimas;  

• švietimo sistema Suomijoje;  

• pranešimas „Brandos egzaminų rezultatai“.  

 

Spalio 6 d. 

15.00 val. 

Nuotolinė 

ZOOM  

programa 

Organizatoriai: 

IRINA KASPARIENĖ, 

metodinio būrelio pirmininkas; 

ROMUTĖ KURMIENĖ, 

 ASTA PLEIKIENĖ, 

J. Graičiūno gimnazijos matematikos 

mokytojos; 

 ZITA BARAKAUSKIENĖ, 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros  ir 

sporto skyriaus vyriausioji specialistė 

Matematikos  

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Kelmės rajono geografijos mokytojų metodinio  

būrelio užsiėmimas: 

• 2021–2022 m. m. būrelio veiklos aptarimas; 

• 2022–2023 m. m. būrelio veiklos planavimas;  

• „UTA: Kas vyksta geografijos ugdymo programo-

je?“ 

• BE egzaminų rezultatai; 

• LGMA naujienos. 

Spalio 6 d.  

16.00 val. 

Nuotolinė 

 ZOOM  

platforma 

 

Organizatoriai: 

ZITA BARAKAUSKIENĖ, 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vyr. specialistė; 

ROSITA MARCINKIENĖ, 

Tytuvėnų  gimnazijos geografijos  

mokytoja metodininkė, metodinio 

 būrelio pirmininkė; 

VIDA BARAUSKIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos  

metodininkė 

Geografijos  

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt  

 

Kelmės rajono rusų kalbos mokytojų metodinio  

būrelio užsiėmimas: 

• 2021–2022 m. m. būrelio veiklos aptarimas; 

• 2022–2023 m. m. būrelio veiklos planavimas;  

• atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinimo re-

komendacijų panaudojimo galimybės 2022–2023 

m. m. (NŠA renginio aptarimas). 

 

Spalio 11  d.  

14.00 val. 

Kelmės  

švietimo  

pagalbos  

tarnyba 

Organizatoriai: 

DAIVA STONIENĖ, 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vyr. specialistė; 

ANGELĖ ŠEVELIOVAITĖ, 

Tytuvėnų  gimnazijos rusų kalbos   

mokytoja metodininkė, metodinio  

būrelio pirmininkė; 

VIDA BARAUSKIENĖ, 

 Kelmės švietimo pagalbos tarnybos  

metodininkė 

Rusų kalbos  

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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Renginys, veikla 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių  

tikslinė  

grupė 

Pastabos 

Kelmės rajono dorinio (tikybos, etikos)  mokytojų 

metodinio būrelio užsiėmimas: 

• 2021–2022 m. m. būrelio veiklos aptarimas; 

• 2022–2023 m. m. būrelio veiklos planavimas; 

• 2022–2023 m. m. kvalifikacijos tobulinimo  

renginių poreikio tyrimas;  

Kiti klausimai. 

Spalio 11 d. 

14.00 val. 

Kelmės  

švietimo  

pagalbos  

tarnyba 

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 muzikos mokytojų metodinio  

būrelio užsiėmimas: 

• 2021–2022 m. m. būrelio veiklos aptarimas; 

• 2022–2023 m. m. būrelio veiklos planavimas; 

• 2022–2023 m. m. kvalifikacijos tobulinimo  

renginių poreikio tyrimas. 

Kiti klausimai. 

Spalio 11 d. 

15.00 val. 

Nuotolinė 

ZOOM  

programa 

LINA BARANAUSKIENĖ,  

metodinio būrelio pirmininkė; 

VIJOLETA NORKUTĖ, 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros  ir 

sporto skyriaus vyriausioji specialistė; 

EDITA DZVANKAUSKIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos  

metodininkė  

Muzikos  

mokytojai  

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Kelmės rajono lietuvių kalbos ir literatūros  

mokytojų metodinio būrelio užsiėmimas: 

• 2021–2022 m. m. būrelio veiklos aptarimas; 

• 2022–2023 m. m. būrelio veiklos planavimas;  

• atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinimo re-

komendacijų panaudojimo galimybės 2022–2023 

m. m. (NŠA renginio aptarimas); 

• BE egzaminų rezultatai. 

Spalio  12 d.  

15.00 val. 

Kelmės  

švietimo  

pagalbos  

tarnyba 

Organizatoriai: 

DAIVA STONIENĖ, 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vyr. specialistė; 

ZENTA MAČIULAITIENĖ, 

Tytuvėnų  gimnazijos lietuvių  kalbos ir 

literatūros  mokytoja metodininkė,  

metodinio būrelio pirmininkė; 

VIDA BARAUSKIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos  

metodininkė 

Lietuvių  

kalbos ir  

literatūros  

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Kelmės rajono mokytojų, atsakingų už profesinį o-

rientavimą, metodinio būrelio užsiėmimas: 

• 2021–2022 m. m. būrelio veiklos aptarimas; 

• 2022–2023 m. m. būrelio veiklos planavimas; 

• ilgalaikės programos aptarimas. 

 

Spalio 12 d. 

15.00 val. 

Nuotolinė 

ZOOM  

programa 

LORETA ŠUKLIENĖ, 

metodinio būrelio pirmininkė 

ZITA BARAKAUSKIENĖ, 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros  ir 

sporto skyriaus vyriausioji specialistė 

Mokytojai,  

atsakingi už  

profesinį  

orientavimą. 

Karjeros  

specialistai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

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

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių  

tikslinė  

grupė 

Pastabos 

Kelmės rajono istorijos mokytojų metodinio  

būrelio užsiėmimas: 

• 2021–2022 m. m. būrelio veiklos aptarimas; 

• 2022–2023 m. m. būrelio veiklos planavimas;  

• 2022–2023 m. m. kvalifikacijos tobulinimo  

renginių poreikio tyrimas 

Spalio 12 d. 

14.00 val. 

Užvenčio   

Šatrijos   

Raganos  

gimnazija 

Organizatoriai: 

JŪRATĖ MAZILIAUSKIENĖ, 

Užvenčio Šatrijos Raganos  gimnazijos 

istorijos  mokytoja metodininkė,        

metodinio būrelio pirmininkė; 

JANINA KAŽDAILIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos    

metodininkė 

Istorijos 

 mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Ilgalaikė programa 

„Žaidimai moko. Ugdymas žaidimais ir patyrimine 

veikla ankstyvajame amžiuje“ 

Trukmė: 40 val.  

Spalio 14 d.  

Gruodžio 

mėn. 

Nuotoliniai  

Programos vadovė: 

GILIJA GAJAUSKIENĖ,  

specialioji pedagogė ir logopedė  

metodininkė, Kelmės „Kūlverstuko“ 

lopšelis-darželis 

Mokytojams ir 

švietimo pagalbos 

specialistam dir-

bantiems su anks-

tyvojo (iki 3 metų) 

amžiaus vaikais 

Išduodami pažymėjimai 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Kelmės rajono technologijų mokytojų metodinio 

būrelio užsiėmimas: 

• 2021–2022 m. m. būrelio veiklos aptarimas; 

• 2022–2023 m. m. būrelio veiklos planavimas;  

• atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinimo re-

komendacijų panaudojimo galimybės 2022–2023 

m. m. (NŠA renginio aptarimas). 

 

Spalio  18 d.  

15 val. 

Kelmės  

švietimo  

pagalbos  

tarnyba 

Organizatoriai: 

VIJOLETA NORKUTĖ, 

Kelmės r. savivaldybės  

administracijos švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vyr. specialistė; 

AISTĖ ČEPULIENĖ, 

 Vl. Pūtvio-Putvinskio gimnazijos  

technologijų mokytoja, metodinio  

būrelio pirmininkė; 

VIDA BARAUSKIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos  

metodininkė 

Technologijų  

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Ekonomikos mokytojų metodinio būrelio pasitari-

mas: 

• Ilgalaikės ekonomikos programos aptarimas. 

• Diskusija dėl mokinių projektinės veiklos temų pa-

sirinkimo ir vykdymo. 

Spalio 19 d. 

15.00 val. 

Nuotolinė 

ZOOM  

programa 

NERIJUS ŠARAUSKAS, 

metodinio būrelio pirmininkas 

Ekonomikos 

mokytojai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Seminaras 

„Teatro principais paremti mokymai sėkmei“ 

Trukmė: 6 val. 

Spalio 20 d.  

10.00 val. 

Kelmės  

kultūros  

centras 

Lektorė: 

AUDRONĖ PAJARSKIENĖ 

Kultūros  

darbuotojai, lietu-

vių kalbos ir litera-

tūros mokytojai, 

bibliotekininkai 

Išduodamas pažymėjimas 

Kaina 1.00 Eur.  

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt  

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

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių  

tikslinė  

grupė 

Pastabos 

Mokymai 

„Socialinis improvizuotojas. Improvizacijos meno 

taikymas dirbant su žmonėmis“ 

Trukmė: 16 val. 

 

Spalio 20-21d. 

10.00 val. 

Kelmės  

kultūros  

centras 

Lektorius: 

GINTAUTAS KATULIS, 

 psichologas, patirtinio ugdymo  

ekspertas, MRU psichologijos 

 doktorantas ir dėstytojas 

Asmenys, 

 dirbantys su  

jaunimu  

(pagal sąrašą) 

Išduodamas pažymėjimas 

Kaina 1.00 Eur.  

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt  

Kelmės rajono logopedų, specialiųjų pedagogų  

metodinio būrelio užsiėmimas: 

• 2021–2022 m. m. būrelio veiklos aptarimas; 

• 2022–2023 m. m. būrelio veiklos planavimas; 

• 2022–2023 m. m. kvalifikacijos tobulinimo  

renginių poreikio tyrimas. 

Kiti klausimai. 

Spalio 26 d. 

13.00 val. 

Kelmės  

švietimo  

pagalbos  

tarnyba 

LINA GRIGALAITĖ, 

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 

Ilgalaikės programos 

„Socialinio pedagogo kaip komandos nario 

vertybės“ 

II modulis ,,Socialinio emocinio intelekto  

ugdymas“ 

Trukmė: 10 val. 

Spalio 31 d. 

10.00 val.  

Kelmės  

švietimo  

pagalbos  

tarnyba 

Lektorės: 

ASTA TRIJONIENĖ, 

Kelmės „Kražantės“ progimnazijos  

socialinė pedagogė, 

JOLANTA MEŠKAUSKIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos so-

cialinė pedagogė metodininkė 

Kelmės rajono  

socialiniai  

pedagogai 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

PARODOS/KONKURSAI/AKCIJOS 

KELMĖS RAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ  

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR 1-5 KLASIŲ 

MOKINIŲ PARODA-KONKURSAS  

„MANO AUGINTINIS“ 

Nuo spalio  

1 d. iki  

spalio 31 d. 

Organizatoriai: 

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba, 

Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raga-

nos gimnazija. Parodos-konkurso idėjos 

autorė ir organizatorės: Kelmės rajono 

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos 

logopedė Sigita Šiaulenskienė, Kelmės 

švietimo pagalbos tarnybos metodininkė 

Edita Dzvankauskienė 

Kelmės rajono 

bendrojo ir specia-

liojo ugdymo įs-

taigų priešmo-

kyklinio ugdymo ir 

1-5 klasių mokiniai, 

turintys specialiųjų 

ugdymosi poreikių, 

švietimo pagalbos 

specialistai, moky-

tojai 

 

Dalyvio anketą ir darbą siųsti  

el. p.  

s.siaulenskiene@gmail.com  

iki 

2022 m. spalio 21 d. 

 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
mailto:s.siaulenskiene@gmail.com
http://www.semiplius.lt/
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Renginys, veikla 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių  

tikslinė  

grupė 

Pastabos 

ASOCIACIJOS „OLIMPIKAS” IR KELMĖS  

ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS  

RESPUBLIKINĖ SOCIALINĖ   

AKCIJA – KONKURSAS   

,,SVAJONIŲ PYRAGAS“ 

Spalio 27 d. 

Organizatoriai: 

Asociacija „Olimpikas”,  

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba 

Respublikos specia-

liųjų mokyklų ug-

dytiniai, jų tėvai, 

pedagogai, švieti-

mo pagalbos spe-

cialistai, socialinio 

grupinio gyvenimo 

namų gyventojai, 

socialiniai darbuo-

tojai 

Dalyvio anketą ir kokybišką  

nuotrauką siųsti el. p.  

svajoniupyragas@gmail.com  

iki  

2022 m. spalio 20 d.  

 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

PAPILDYMAS 

Kelmės r.  ugdymo įstaigų 5-8 klasių mokinių 

etnokultūrinis renginys 

„Eina saulelė aplinkui dangų“ 

 

 

Spalio 26 d.  

9.30 val. 

 „Kražantės“ 

progimnazija 

Organizatoriai: 

Kelmės „Kražantės“ progimnazijos  lie-

tuvių kalbos mokytojos:  

ALMA PAULAUSKIENĖ, 

ASTA STULPINIENĖ, 

 IRENA KASPARAVIČIENĖ 

 

Rajono ugdymo 

įstaigų 

5-8 klasių mokiniai 

Informaciją apie dalyvius  (mo-

kykla, mokinių vardai, pavardės, 

klasės, ruošusio mokytojo var-

das ir pavardė) galima pateikti 

el. p.: alma.moto@gmail.com 

  arba tel. 8 615 56316  

iki spalio 21 d. 

Mokytojams išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

KITI RENGINIAI 

Ilgalaikės programos „Pasidalytoji lyderystė pokyčių 

kontekste. Vadovo vaidmuo“  

VII modulis „Patirties mainai „UTA: mokomės vieni iš 

kitų“ 

Spalio 6 d. 

10.00 val.  

Telšių  

„Kranto“ 

 progimnazija 

 

Organizatoriai: 

JUSTINA ZALECKIENĖ, 

Švietimo skyriaus vedėja; 

DIANA RAZMINIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos  

direktoriaus pavaduotoja 

 

Savivaldybės UTA 

įgyvendinimo ko-

ordinavimo ko-

manda (2022 m. 

gegužės 3 d. savi-

valdybės administ-

racijos direktoriaus 

įsakymas Nr. A-

490) 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Išvykstama 8.30 val.  

nuo savivaldybės 

mailto:svajoniupyragas@gmail.com
http://www.semiplius.lt/
mailto:alma.moto@gmail.com
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
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Renginys, veikla 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių  

tikslinė  

grupė 

Pastabos 

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. 

Dailės terapijų užsiėmimai vaikams. 

 

Pirmadieniais, 

antradieniais, 

trečiadieniais, 

ketvirtadieniais, 

penktadieniais 

Psichologės 

Sniegena Urbelienė, 

Vitalija Monkienė 

  

Vaikų, turinčių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos  

sutrikimų, ir jų tėvų konsultavimas 

Pirmadieniais, 

antradieniais, 

trečiadieniais, 

ketvirtadieniais, 

penktadieniais 

Logopedė 

Jūratė Navickienė 

 

  

Mokinių, patiriančių ugdymosi sunkumų, jų tėvų  

konsultavimas, tinkamiausių ugdymosi metodų, būdų 

parinkimo klausimais 

Trečiadieniais, 

ketvirtadieniais, 

penktadieniais 

Specialiosios pedagogės 

Liuda Bartkuvienė, 

Lina Grigalaitė 

  

Konsultacijos tėvams, pedagogams, specialistams  

specialiojo ugdymo ir kt. klausimais 
Visą mėnesį Tarnybos specialistai   

Dalyvavimas ugdymo įstaigų vadovų pasitarime. 
Data ir laikas 

tikslinami 

Direktorė 

Laura Šumskienė 
  

Dalyvavimas rajono švietimo pagalbos specialistų  

metodinių būrelių pasitarimuose 

Data ir laikas 

tikslinami 

Socialinė pedagogė 

Jolanta Meškauskienė.  

Specialiosios pedagogės 
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Renginys, veikla 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių  

tikslinė  

grupė 

Pastabos 

Liuda Bartkuvienė, Lina Grigalaitė. 

Logopedė 

Jūratė Navickienė 

Pasitarimas su Kelmės rajono savivaldybės švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialiste D. Stoniene. 

Data ir laikas 

tikslinami 
Tarnybos specialistai   

Tėvystės įgūdžių grupė pagal programą  

„Efektyvios tėvystės įgūdžių mokymai“ 

Spalio 

mėnesį 

Socialinė pedagogė 

Jolanta Meškauskienė 
  

Dalyvavimas rajono savivaldybės administracijos  

vaiko gerovės komisijos posėdyje 

Data ir laikas 

tikslinami 

Direktorė 

Laura Šumskienė 
  

Dalyvavimas atvejos vadybos posėdžiuose,  

sudarant pagalbos planą šeimą. 

Data ir laikas 

tikslinami 

Direktorė 

Laura Šumskienė 
  

   Esant būtinybei, organizatoriai gali pakeisti renginių laiką ir vietą.  


