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KELMĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA  

 

2023 m. sausio mėn .   

RENGINIŲ PLANAS  

 

Renginys 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR METODINĖS VEIKLOS RENGINIAI 

Gamtos mokslų mokytojų metodinis pasitarimas: 

„Dėl gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos)  

olimpiadų organizavimo“ 

Trukmė: 2 val. 

Sausio 3 d. 

10.00 val. 

Nuotolinis 

Zoom  

platforma 

Organizatoriai: 

DANGUOLĖ VIRŠILIENĖ, 

metodinio būrelio pirmininkė; 

SNIEGINA URBUTIENĖ, 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

metodininkė 

Gamtos mokslų 

mokytojai 

Išduodama dalyvio pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Ilgalaikės programos 

„Asmeninio pavyzdžio galia arba žingsnis į  

mokytojo mokslo metus“ 

IV modulio seminaras 

„Kolega kolegai: Bendradarbiavimas planuojant 

ugdymo procesą (pamoką)“ 

Trukmė: 6 val. 

Sausio 4 d. 

9.00 val. 

Tytuvėnų  

gimnazija 

Jungtinė lektorių grupė 
Tytuvėnų  

bendruomenė 

Išduodama 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 

Seminaras 

„Antikorupcinės aplinkos kūrimas įstaigoje“ 

Trukmė: 6 val. 

 

Sausio 5 d.  

10.00 val.  

Nuotolinis 

Teams  

platforma 

Lektorė: 

RITA ŠIKŠNIENĖ, 

Lietuvos Respublikos specialiųjų  

tyrimų tarnybos 

Antikorupcinio švietimo skyriaus  

vyriausioji specialistė 

Asmenys,  

atsakingi už  

korupcijos  

prevenciją 

Išduodamas pažymėjimas 

Kaina 1.00 Eur  

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinio 

būrelio užsiėmimas: 

• dėl olimpiados organizavimo; 

• dėl Lietuvos mokinių meninio skaitymo 

konkurso organizavimo; 

• kiti klausimai. 

Sausio 5 d.  

14.00 val.  

Nuotolinis 

Zoom  

platforma 

Organizatorius: 

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 

Ilgalaikės programos 

„Mokinių asmenybės branda, ugdymo(si)  

pasiekimai  ir nuolatinė pažanga“  

II modulio seminaras 

„Smurto ir patyčių algoritmas mokykloje" 

Trukmė: 4 val.  

Sausio 5 d.  

9.00 val. 

Užvenčio  

Šatrijos Raganos 

 gimnazija 

Lektorė: 

RENATA BALTRAITIENĖ  

Užvenčio 

 Šatrijos 

 Raganos  

gimnazijos 

bendruomenė 

Išduodama dalyvio pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Ilgalaikės programos  

„Mokinių asmenybės branda, ugdymo(si)  

pasiekimai  ir nuolatinė pažanga“  

III modulio seminaras 

„Individualios ir nuolatinės pažangos stebėjimas ir 

fiksavimas. Duomenų kaupimas ir bendrinimas 

Google diske ir anketų kūrimas“ 

Sausio 6 d.  

9.00 val. 

Užvenčio  

Šatrijos Raganos 

 gimnazija 

Lektorė: 

 KRISTINA MOCKUTĖ, 

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazi-

jos anglų kalbos mokytoja 

Užvenčio  

Šatrijos 

 Raganos  

gimnazijos 

bendruomenė 

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 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

PAPILDYMAS 

Pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio  

užsiėmimas: 

• dėl olimpiados organizavimo; 

• dėl konkursų organizavimo; 

• kiti klausimai. 

Sausio 10 d.  

15.00 val.  

Nuotolinis 

Zoom  

platforma 

Organizatoriai:  

EDITA DZVANKAUSKIENĖ, 

 Kelmės švietimo pagalbos tarnybos  

metodininkė, 

HILDA LAIMA MARKULĖ, 

metodinio būrelio pirmininkė  

Kelmės rajono 

pradinio  

ugdymo  

mokytojai 

 

Išduodama dalyvio  

pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

PERKELIAMAS Į SAUSIO 16 D. 

 

Tarpinstitucinis susitikimas 

Sausio 12 d. 

Sausio 16 d. 

10.00 val. 

Kelmės  

savivaldybės 

 salėje 

Organizatoriai:  

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo  

koordinatė  

VIRGINIJA ČERKAUSKIENĖ, 

metodinio būrelio pirmininkė 

DALIA ORLAKIENĖ 

Kelmės r.  

socialiniai  

pedagogai, 

atvejo  

vadybininkai, 

policijos, VTAT 

atstovai 

Išduodama dalyvio pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Ilgalaikės programos 

„Mokinių asmenybės branda, ugdymo(si) pasieki-

mai  ir nuolatinė pažanga“  

IV modulio seminaras 

„Individualios ir nuolatinės pažangos stebėjimas ir 

fiksavimas. Duomenų apdorojimas Exel programa. 

Sausio 18 d.  

14.00 val. 

Užvenčio  

Šatrijos Raganos 

 gimnazija 

Lektorė: 

 KRISTINA MOCKUTĖ, 

Užvenčio Šatrijos Raganos  

gimnazijos anglų kalbos mokytoja 

Užvenčio  

Šatrijos 

 Raganos  

gimnazijos 

bendruomenė 

Išduodama dalyvio pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 

vaikų tarptautinis projektas  

„KARTU PASKAITYKIM KNYGELĘ“  

Sausio 16-23 d.  

Nuotoliniu  

Organizatorė  

GILIJA GAJAUSKIENĖ, 

Kelmės „Kūlverstuko“  

lopšelio-darželio specialioji  

pedagogė ir logopedė  

Šalies ugdymo 

įstaigų ir  

užsienio lietuvių  

bendruomenių  

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ir pradinio  

ugdymo   

pedagogai  

Išduodamas pažymėjimas 

Kaina 1,00 Eur  

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Išduodamos rašytojos E. Daciūtės 

bei Projekto rėmėjų padėkos 

http://www.semiplius.lt/
http://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 

„Šokio pamokos „receptai““ 

I modulis 

„Šokio pamokos planavimas ir organizavimas“ 

Trukmė: 14 val. 

Sausio 26 d. 

11.00 val. 

Kelmės  

„Aukuro“ 

 pagrindinė  

mokykla 

Lektorės: 

JOVITA ŽAKARIENĖ, 

Kelmės „Aukuro“ pagrindinės  

mokyklos šokio mokytoja  

metodininkė, 

GINTARĖ GUŽELIENĖ,  

Pakražančio gimnazijos šokio  

mokytoja 

Pradinių klasių 

ir šokio  

mokytojai 

Išduodama dalyvio pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

Ilgalaikės programos 

„Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas.  

Gerosios patirties sklaida“ 

IV modulis  

,,SEU žaidimai: praktiniai pavyzdžiai ir priemonės, 

skirtos vaikų socialinių ir emocinių  

įgūdžių ugdymui.“ 

Trukmė: 10 val. 

Sausio 30 d. 

12.00 val. 

„Kražantės“ 

progimnazija 

Lektorės: 

ASTA TRIJONIENĖ, 

Kelmės „Kražantės“ progimnazijos  

socialinė pedagogė, 

JOLANTA MEŠKAUSKIENĖ, 

Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos  

socialinė pedagogė metodininkė 

Kelmės rajono  

socialiniai  

pedagogai 

Išduodamas pažymėjimas  

Kaina 3,00 Eur  

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

PARODOS 

PARODA 

RESPUBLIKINIS/TARPTAUTINIS BENDROJO 

LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ  

SOCIALINIS – PAŽINTINIS,  

PATYRIMINIS-KŪRYBINIS PROJEKTAS   

 „SVAJOJU BŪTI...“ 

2023-01-04  iki 

2023-03-31. 

Kelmės rajono 

Užvenčio Šatrijos 

Raganos gimnazi-

jos interneto sve-

tainėje 

https://uzvencio-

gimnazija.site/ ir 

Kelmės švietimo 

pagalbos tarnybos 

interneto svetai-

nėje https://kel-

mespt.lt 

Projektą organizuoja:  

Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos  

Raganos gimnazija ir Kelmės švie-

timo pagalbos tarnyba 

Projekto idėjos autorė Kelmės rajono 

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazi-

jos socialinė pedagogė metodininkė,  

karjeros konsultantė   

DALIA ORLAKIENĖ 

Respublikos ir 

užsienio bend-

rojo lavinimo 

mokyklų moki-

niai, mokytojai, 

švietimo pagal-

bos specialistai 

ir karjeros spe-

cialistai (konsul-

tantai), padedan-

tys pasiruošti 

mokiniams 

Dalyvio anketos atsiunčia el. p.  

dalia.orlakiene@gmail.com  nuo 

2022 m. spalio 14 d. iki 2022 m. 

gruodžio 1 d. 

Išduodama dalyvio pažyma 

Išankstinė registracija  

www.semiplius.lt 

OLIPMPIADOS/KONKURSAI/PROJEKTAI 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
https://uzvenciogimnazija.site/
https://uzvenciogimnazija.site/
https://kelmespt.lt/
https://kelmespt.lt/
mailto:dalia.orlakiene@gmail.com
http://www.semiplius.lt/
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Renginys 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

61-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada  

(9-12 kl. / I-IV gimnazijos kl.) 

Sausio 18 d. 

9.00 val. 

Nuotoliniu  

SNIEGINA URBUTIENĖ, 

 Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

metodininkė 

9-12 kl. / I-IV 

gimnazijos kl. 

mokiniai 

Registracija iki sausio 10 d. 

el. p. sniegina.urbutiene@kelmespt.lt 

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada 

 (11/III gimnazijos kl.) 

 

Sausio 12 d. 

9 val.  

Kelmės  

švietimo 

 pagalbos 

 tarnyba 

Organizatorius:  

VIDA BARAUSKIENĖ, 

 Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

metodininkė 

RASA  

RIMIDYTĖ-LIEKIENĖ, 

Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos 

anglų kalbos vyresn. mokytoja 

11/III gimnazi-

jos klasių moki-

niai 

Registracija iki sausio 10 d. 

el. p. vida.barauskiene@kelmespt.lt 

 

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir 

užsienio lietuviškų mokyklų 9-12 ar I–IV gimnazijos 

klasių mokiniams 

  

Sausio 24 d. 

9 val.  

Kelmės 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Organizatorius:  

ZENTA MAČIULAITIENĖ, 

Tytuvėnų gimnazijos lietuvių kalbos 

ir literatūros mokytoja metodininkė 

VIDA BARAUSKIENĖ, 

 Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

metodininkė 

 

9-12 ar I–IV 

gimnazijos  

klasių  

mokiniai 

Registracija iki sausio 20 d. 

el. p. vida.barauskiene@kelmespt.lt 

 
Respublikinis anglų kalbos konkursas (9–10 / I—II 

gimnazijos kl.) 
 

 

Sausio 31 d. 

9 val.  

Kelmės švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Organizatorius: 

Organizatorius:  

VIDA BARAUSKIENĖ, 

 Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

metodininkė 

RASA  

RIMIDYTĖ-LIEKIENĖ, 

Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos 

anglų kalbos vyresn. mokytoja 

9–10 / I—II 
gimnazijos kla-

sių mokiniai 
 

Registracija iki sausio 27 d. 

el. p. vida.barauskiene@kelmespt.lt 

55-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada 

(9-12 kl. / I-IV gimnazijos kl.) 

Vasario 1 d. 

9.00 val. 

Nuotoliniu 

SNIEGINA URBUTIENĖ, 

 Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

metodininkė 

9-12 kl. / I-IV 

gimnazijos kl. 

mokiniai 

Registracija iki sausio 20 d. 

el. p. sniegina.urbutiene@kelmespt.lt 

70-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada  

(9-12 kl. / I-IV gimnazijos kl.)  

Sausio 20 d. 

9.00 val. 

Švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

SNIEGINA URBUTIENĖ, 

 Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

metodininkė  

RASA GABŠYTĖ,  

9-12 kl. / I-IV 

gimnazijos kl. 

mokiniai 

Registracija iki sausio 18 d. 

el. p.sniegina.urbutiene@kelmespt.lt 

7-8 klasių fizikos uždavinių sprendimo  

konkursas 

7-8 kl.  

fizikos uždavinių  

Registracija iki sausio 18 d. 

el. p. sniegina.urbutiene@kelmespt.lt  

mailto:vida.barauskiene@kelmespt.lt
mailto:vida.barauskiene@kelmespt.lt
mailto:vida.barauskiene@kelmespt.lt
mailto:sniegina.urbutiene@kelmespt.lt
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Renginys 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos 

fizikos mokytoja metodininkė 

sprendimo  

konkursas 

 

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, 

socialinė pedagogė 

Milda Krauzienė 

Mokiniai  

Vaikų, turinčių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos  

sutrikimų, ir jų tėvų konsultavimas 
Visą mėnesį 

Logopedė 

Jūratė Navickienė 

Mokiniai, tėve-

liai 
 

Mokinių, patiriančių ugdymosi sunkumų, jų tėvų  

konsultavimas, tinkamiausių ugdymosi metodų, būdų 

parinkimo klausimais 

Trečiadieniais, 

ketvirtadieniais, 

penktadieniais 

Specialiosios pedagogės 

Liuda Bartkuvienė, 

Lina Grigalaitė 

Mokiniai, tėve-

liai 
 

Konsultacijos tėvams, pedagogams, specialistams  

specialiojo ugdymo ir kt. klausimais 
Visą mėnesį Tarnybos specialistai 

Tėveliai,  

pedagogai,  

specialiojo ug-

dymo specialis-

tai 

 

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  
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Renginys 
Diena,  

laikas, vieta 

Lektorius, 

pranešėjas, organizatorius 

Dalyvių tikslinė  

Grupė 
Pastabos 

Dalyvavimas rajono švietimo pagalbos specialistų  

metodinių būrelių pasitarimuose 

Data ir laikas 

tikslinami 

Socialinė pedagogė 

Milda Krauzienė 

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 

  

2022 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 

Milda Krauzienė 

 

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 
  

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 
  

 


