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ŠVIETIMO CENTRO STRATEGINIAI TIKSLAI: 

 

1. Gerinti ugdymo proceso kokybę. 

2. Plėtoti edukacinių paslaugų įvairovę besimokantiems  rajono suaugusiems  visą gyvenimą trunkančio mokymo(si) kontekste.  

3. Tenkinti įvairių ugdymosi poreikių turinčių mokinių paţinimo poreikius pritaikant įtraukiojo ugdymo principus. 

 

2019 METŲ VEIKLOS TIKSLAI: 

1. Tobulinti pedagogų  profesines  kompetencijas, orientuojantis į kūrybiškumo ugdymą, tarpdalykines sąsajas, inovacijas, problemų sprendimą, 

mokomuosius tyrimus, siekiant mokinių pasiekimų gerinimo ir atsiţvelgiant į individualius mokinių ugdymosi poreikius; 

2. Stiprinti neformalaus suaugusiųjų švietimo veiklas ir jų koordinavimą 

3. Teikti visapusišką specialiąją pedagoginę psichologinę pagalbą ugdymo įstaigų ugdytiniams, jų tėvams/globėjams, pedagogams. 

 

 

Programa parengta, atsiţvelgiant į svarbiausius švietimo strateginius dokumentus: Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos švietimo bei kultūros 

vystymo dokumentai, Lietuvos paţangos strategija „Lietuva 2030”, Lietuvos Vyriausybės 2013-2020 metų Valstybės švietimo strategijos nuostatos, Lietuvos 

Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksas, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, Lietuvos 

Respublikos Neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas, Lietuvos Respublikos biudţetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, 

švietimo ir mokslo ministro įsakymai, Kauno rajono savivaldybės strateginiai dokumentai, kitais teisės aktai, Centro nuostatai ir  strateginis veiklos planas.  
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SSGG ANALIZĖ 

  (stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės)  

 
 Stiprybės  
 Aiškūs veiklos tikslai ir strategija; 
 Centras yra Švietimo ir mokslo ministerijos akredituota įstaiga iki 2024 

metų; 
 Švietimo centras yra įgaliotas ECDL testavimo centras; 
 Aktyvus įvairių Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijų dalyvis; 
 Turi įgaliojimus organizuoti valstybės tarnautojų mokymus; 
 Visi specialistai yra kompetetingi specialistai, turi aukštąjį universitetinį 

išsilavinimą ir magistro laipsnį; 
 Puikios darbo sąlygos abiejų tarnybų darbuotojams: kabinetai, 

kompiuteriai, darbo priemonės; 
 Šalies ir tarptautinių projektų rengimo, koordinavimo ir sklaidos 
      patirtis; 
 Kvalifikacinių programų kokybė ir įvairovė (108), tenkinanti 

poreikius įvairių klientų grupių: mokytojų ir specialistų, kultūros ir 
sporto darbuotojų; buhalterių, virėjų, ūkininkų, visuomenės sveikatos 

prieţiūros  specialistų, įstaigų vadovų, sekretorių, valstybės tarnautojų, 

TAU klausytojų ir kt.; 
 Stabilus lankytojų skaičius kiekybine prasme  (2016 m.  – 9836 

kalusytojai; 2017 m. – 9610, 2018 - 10981); 
  Efektyvus bendradarbiavimas su rajono kultūros, švietimo ir  
sporto skyriumi, rajono kultūros ir švietimo įstaigomis, Kauno taikomosios 

dailės mokykla, A.Stulginskio universitetu, KTU, VDU, Lietuvos sporto 
akademija, Ugdymo plėtotės centru; šalies ir ES suaugusiųjų švietimo ir 

kvalifikacijos tobulinimo institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru; Lietuvos pedagoginėmis 
psichologinėmis tarnybomis; Europos suaugusiųjų mokymo centrais, 

mokytojų asociacijomis.  
 Sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle 42 įstaigos. Reorganizavus 

mokyklas į daugiafunkcius centrus, jos išlieka tinklo narėmis; 
 Pedagoginė psichologinė tarnyba sudaro palankias sąlygas spręsti 

rajono specialiųjų poreikių mokinių ugdymosi problemas; teikti 

konsultacijas tėvams ir mokytojams; 

Silpnybės 

 

 

 

 Ribotos techninės (moraliai pasenę kompiuteriai mokymų klasėje, 
neturime IKT programų konferencijų/susirinkimų organizavimo 

nuotoliniu būdu ) galimybės;   

 Sudėtinga pamatuoti seminarų grįţtamąjį ryšį ir poveikį; 

 Nėra nacionalinio dokumento, reglamentuojančio metodinę veiklą. 
Neveikia mokytojų dalyvavimo rajono metodinėje veikloje skatinimo 

sistema; 

 Nesukurtas neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinavimo ir 

finansavimo mechanizmo nacionaliniu lygmeniu 
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 Netekus neurologo etato, sudaryta sutartis su Kauno poliklinika; 
 Efektyvus Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų  

bendradarbiavimas su Kauno rajono ugdymo įstaigų švietimo pagalbos 
specialistais, stiprinant komandinį darbą Vaiko gerovės komisijose; 

 Stabili metodinių dalykų būrelių veikla rajono lygmenyje. 

Galimybės 
 Švietimo centro veiklos formų tobulinimas ir materialinės bazės 

gerinimas, gaunant papildomas lėšas iš įvairių programų, projektų, dalyvių 

mokesčių;  
 Paieška ES ir nacionalinių projektų konkursų, kurių lėšos sudarytų 

galimybes nuotoliniam mokymuisi ir atvirų e-šaltinių naudojimui. 
 Nuoseklus mokytojų  mokymo(si) poreikio nustatymas ir mokyklos 

veiklos duomenų bei mokinių  pasiekimų analizė; 
 NSŠ programų  stebėsenos ir finansavimo mechanizmo rengimas 

savivaldybės lygmenyje; 
 Ieškoti motyvacinių priemonių,  skatinančių visuomeninę mokytojų 

metodinę veiklą 

 

Grėsmės 
o Sparčiai auganti neformalaus suaugusiųjų mokymo 

centrų konkurencija (vien tik Kaune -14 įstaigų) 
o Neaiški mokytojų kvalifikacijos tobulinimo politika 

nacionaliniame lygmenyje 
 

 

 

 

 

KAUNO RAJONO ŠVIETIMO CENTRO ŢMONIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

 

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius 

1 Direktorius 1 

2 Pavaduotojas Neformaliojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo tarnybai 1 

3. Pavaduotojas Pedagoginei psichologinei tarnybai 1 

4. Metodininkai 5 

5. Psichologai 3 

6. Spec. pedagogas 1 

7. Logopedas 1 

8. Socialinis pedagogas 1 

9. Kompiuterijos inţinierius  1 

10. Personalo specialistė 1 

11. Specialistas  1 

12.  Valytoja 05/0,25 etato 
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I. Strateginis tikslas. Gerinti ugdymo proceso kokybę 

 

Tikslas. Tobulinti pedagogų profesines kompetencijas, orientuojantis į kūrybiškumo ugdymą, tarpdalykines sąsajas, inovacijas, problemų sprendimą, 

mokomuosius tyrimus, siekiant mokinių pasiekimų gerinimo ir atsiţvelgiant į individualius mokinių ugdymosi poreikius 

Uţdaviniai  

 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 

 

Terminas 

 

Biudţeto lėšos Kitos lėšos Kontrolė 

1. Koordinuoti  

švietimo įstaigų 

vadovų, mokytojų 

ir švietimo 

pagalbos 

specialistų 

metodinę veiklą ir 

skatinti 

pedagogines 

inovacijas ir 

mokytojų 

kūrybiškumą 

1.1.Metodinių būrelių  

metiniai veiklos planai. 

Pasitarimai 

Edita Ţaromskienė 

 

 

Sausio –gruodţio mėn.   Laima 

Ruzgienė  

1.2. Gerosios  patirties 

sklaidos renginiai 

(parodos, konferencijos, 

edukacinės išvykos, 

metodinės dienos: pagal 

metodinių būrelių planą). 

 

1.3. Respublikinė fizikos 

mokytojų konferencija   

 

1.4.Nacionalinių ir 

tarptautinių projektų idėjų 

paroda „Projektų 

rezultatai – mokinių 

mokymo(si)  

pasiekimų gerinimui 

 

1.5.Švietimo įstaigų 

direktorių pavaduotojų 

ugdymui gerosios patirties 

programos „Individualios  

mokinio paţangos 

stebėjimas, fiksavimas, 

vertinimas“ rengimas ir 

Edita Ţaromskienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laima Ruzgienė 

 

 

 

 

 

Laima Ruzgienė 

Sausio-gruodţio mėn. 

 

 

 

 

 

 

Kovo-balandţio mėn. 

 

 

 

 

 

Spalio-lapkričio mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

Vasario-gruodţio mėn.  

 

 

 

Spec. lėšos 

 

 

 

 

 

 

Spec.lėšos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvio 

mokestis 

Laima 

Ruzgienė 
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vykdymas 

1.6.Metodinė pagalba 

mokykloms, grįsta 

duomenų analize 

 

1.7. STEAM dalykų 

mokytojų kompetencijų 

tobulinimas ir inovatyvių 

priemonių rengimas, 

įgyvendinant 

Erasmus+projektą 

„Išmanus matematikos 

mokytojas“ (SMART) 

Edota Ţaromskienė Kovo-gruodţio mėn.  

 

 

 

 

 

Sausio-gruodţio mėn. 

  

 

 

 

 

 

Projektų lėšos 

 

 

 

 

 

 

 

Laima 

Ruzgienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Tobulinti 

mokytojų 

saviraiškos 

poreikius 

Kuriančių mokytojų 

šventė 

Rasa Sasnauskienė Birţelio mėn.    Laima 

Ruzgienė 

3. Sudaryti 

palankias  

mokymosi ir 

profesinės 

kompetencijos 

tobulinimo sąlygas 

vadovams, 

mokytojams, 

švietimo pagalbos 

specialistams 

3.1. Mokyklų vadovų, jų 

pavaduotojų ugdymui, 

ugdymą organizuojančių 

skyrių vedėjų, mokytojų, 

profesijos mokytojų, 

pagalbos mokiniui 

specialistų kvalifikacijos 

tobulinimo poreikių 2019 

m. tyrimas.  

 

3.2.Išorinio audito, 

egzaminų ir mokinių 

nacionalinių pasiekimų, 

brandos egzaminų 

rezultatų  analizė. 

 

3.3. Kvalifikacijos 

tobulinimo programų 

Loreta Montrimaitė 

Dalius Balčiūnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daiva Klimantavičienė 

 

 

 

Edita Ţaromskienė 

Vasario-kovo mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rugsėjo mėn.   

 

 

 

Sausio, gruodţio mėn.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvio 

Laima 

Ruzgienė 
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paketo rengimas 

(dalykinių ir 

bendrakultūrinių 

kompetencijų 

tobulinimui), viešinimas ir 

vykdymas 

 

3.4.KT programų 

grįţtamojo ryšio analizė 

 

 

3.5.Švietimo įstaigų 

vadovų rezervo rengimo 

programa: rengimas ir 

įgyvendinimas 

 

 

 

 

3.6.Staţuotės 

„Bendradarbiavimas 

mokinio sėkmės link“ 

organizavimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laima Ruzgienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasario – gruodţio 

mėn.  

 

 

Vasario-birţelio mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

Kovo mėn. 

 

 

mokestis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vadovų 

renginimo 

fondas 

(Švietimo 

skyrius) 

Projekto lėšos 

 

 

Programos 

lėšos 

 

II. Strateginis tikslas: Tenkinti įvairių ugdymosi poreikių turinčių mokinių paţinimo poreikius pritaikant įtraukiojo ugdymo principus. 

Tikslas -  teikti visapusišką specialiąją pedagoginę psichologinę pagalbą ugdymo įstaigų ugdytiniams, jų tėvams/globėjams, pedagogams. 
 

 Priemonės Atsakingas Terminas Biudţeto   

4. Gerinti 

socialinių, 

psichologinių, spec. 

pedagoginių, 

4.1. Kompleksinis 

pedagoginis psichologinis 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių vertinimas. 

Rūta Zabielienė 

Asta Markauskienė 

Edita Šukienė 

Ramunė Ramanauskienė 

Sausio – gruodţio 

mėn. 

 Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

 

Dalius 

Balčiūnas 
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logopedinių 

paslaugų kokybę 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Mokytojų, 

specialistų, tėvų 

konsultavimas:  

4.2.1. Psichologinis;  

4.2.2. Specialusis 

pedagoginis; 

4.2.3. Logopedinis; 

4.2.4. Socialinis 

pedagoginis. 

Renata Stonienė  

 

4.3. Konsultacijos 

mokytojams ir 

specialistams, 

dirbantiems su specialiųjų 

poreikių mokiniais 

 

4.4. Pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimo ir 

brandos egzaminų 

vertinimo ir vykdymo 

instrukcijų specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turintiems mokiniams 

pritaikymas. 

 

4.5. Mokyklų psichologų 

profesinė prieţiūra. 

Sudėtingų atvejų 

aptarimas. Gerosios 

patirties pavyzdţių 

viešinimas 

 

Rūta Zabielienė 

Asta Markauskienė 

Edita Šukienė 

Ramunė  

Ramanauskienė  

 

 

Rūta Zabielienė 

Edita Šukienė 

 

 

 

 

 

 

 

Ramunė Ramanauskienė, 

Renata Stonienė 

Sausio – gruodţio mėn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Dalius 

Balčiūnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.6 Veikla Kauno rajono 

savivaldybės 

administracijos vaiko 

gerovės komisijoje 

įgyvendinant Vaiko 

minimalios ir vidutinės 

prieţiūros įstatymą, 

Asta Markauskienė, 

 

 

 

 

 

 

Sausio-gruodţio mėn. 

 

 

 

 

 

 

 Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Dalius 

Balčiūnas 
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Koordinuotai teikiamų 

švietimo pagalbos, 

socialinių ir sveikatos 

prieţiūros paslaugų bei 

Privalomo ikimokyklinio 

ugdymo nustatymo ir 

skyrimo įsakymus 

(dokumentų 

rinkimas/rengimas, 

konsultacijos, posėdţiai, 

atvejų aptarimai, 

pasitarimai ir kt.). 

 

4.7. Vaiko gerovės 

komisijų veiklos 

gerinimas: konsultacinė 

pagalba, pasitarimai, 

patirties sklaida. 

 

4.8.Mokyklų psichologų 

apskrito stalo diskusija 

aktualia tema. 

 

4.9. Bendradarbiavimas 

su socialines paslaugas 

teikiančiomis įstaigomis. 

Sudėtingų agalbos šeimai 

atvejų aptarimai. 

 

4.10. Ankstyvosios 

intervencijos ir pozityvios 

tėvystės programų 

vykdymas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramunė Ramanauskienė 

Ramunė Stonienė 

 

 

Asta Markauskienė, Edita 

Šukienė,  

Rūta Zabielienė, Renata 

Stonienė 

 

 

Dalius Balčiūnas 

Renata Stonienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balandţio mėn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sausio-gruodţio mėn. 
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 5. Gerinti 

Pedagoginės 

psichologinės 

tarnybos paslaugų 

prieinamumą 

5.1. Aktualios 

informacijos viešinimas 

Kauno rajono švietimo 

centro ir Kauno rajono 

savivaldybės 

internetiniame puslapyje 

Rūta Zabielienė 

Asta Markauskienė 

Edita Šukienė 

Ramunė Ramanauskienė,  

Renata Stonienė  

 

Sausio- gruodţio mėn. 

 

 

 

 

 Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Dalius 

Balčiūnas 

5.2. PPT atvirų durų 

dienos tėvams  

Rūta Zabielienė 

Asta Markauskienė 

Edita Šukienė 

Ramunė  

Ramanauskienė  

Renata Stonienė  

 

Balandţio, spalio mėn. 

 

 Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Dalius 

Balčiūnas 

5.3. Projektas  „Saugios 

aplinkos mokykloje 

kūrimas II“ vykdymas: 

5.3.1. Konsultacijos 

ugdymo įstaigose; 

5.3.2. Socialinio 

emocinio mikroklimato 

tyrimas mokyklose. 

 

5.4. Metodinės dienos 

mokyklų vaikų gerovės 

komisijų nariams 

,,Sudėtingi atvejai 

mokyklos Vaiko gerovės 

komisijoje“ 

 

5.5. Konsultacijos šeimai 

Pedagoginėje 

psichologinėje tarnyboje 

 

Eglė Mieţienė 

Renata Stonienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalius Balčiūnas, 

Asta Markauskienė, 

Renata Stonienė 

 

 

 

Ramunė Ramanauskienė 

Renata Stonienė 

Sausio – liepos mėn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sausio-gruodţio mėn. 

 

 

 

 

 

 

Sausio-gruodţio mėn 

 Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Dalius 

Balčiūnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

6. Sudaryti sąlygas 

pilnaverčiam 

įvairaus amţiaus ir 

įvairių gebėjimų 

vaikų ugdymui 

6.1. Mokinių olimpiadų ir 

konkursų organizavimas 

(pagal renginių planą) 

 

6.2. Mokytojų – uţduočių 

rengėjų ir vertintojų 

komisijų sudarymas, 

suderinus su mokyklomis 

 

6.3. Mokinių verslumo 

idėjų mugė 

 

6.4. Mokinių idėjų mugė 

„Fizinio aktyvumo 

pertraukėlės pamokoje“ 

 

 

6.5. Projektas „Nes 

bendrauti gera“ 

 

6.6. Spec. poreikių 

mokinių ir mokytojų 

konferencija  

 

6.7. Renginiai skirti vaikų 

prevencijos programoms 

įgyvendinti 

 

Edita Ţaromskienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daiva Klimantavičienė 

 

Rasa Sasnauskienė 

 

 

Asta Markauskienė 

 

 

Rūta Zabelienė 

 

 

Asta Markauskienė 

Renata Sonienė 

Ramunė Ramanauskienė 

Rūta Zabelienė 

Edita Šukienė 

Sausio-geguţės, 

gruodţio mėn. 

 

 

 

 

Sausio-geguţės mėn.  

 

 

 

 

 

Spalio mėn.  

 

Balandţio – lapkričio 

mėn. 

 

Geguţės mėn.  

 

 

Geguţės mėn. 

 

 

 

 

Balandţio-gruodţio 

mėn. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spec.lėšos 

 

 

 

 

Spec.lėšos 

Laima 

Ruzgienė 
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7.Sudaryti sąlygas 

socialinės 

emocinės  aplinkos 

stiprinimui ugdymo 

įstaigose 

7.1.Tyrimo „Saugios 

mokyklos aplinkos 

kūrimas II“ mikroklimatas 

Kauno rajono ugdymo 

įstaigose organizavimas ir 

rekomendacijos 

 

7.2.Sveikatą stiprinančių 

mokyklų fizinio 

aktyvumo stiprinimo ir 

socialinių emocinių 

kompetencijų tobulinimo 

programa  

7.3. SSM veiklos 

vertinimas 

Laima Ruzgienė Sausio-gruodţio mėn.  ES projekto 

lėšos 

 

 

 

 

Visuomenės 

sveikatos 

rėmimo 

programa 

Laima 

Ruzgienė 
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Strateginis tikslas. Plėtoti edukacinių paslaugų įvairovę besimokantiems  rajono suaugusiems  visą gyvenimą trunkančio mokymo(si) kontekste. 

 

Tikslas. Stiprinti neformalaus suaugusiųjų švietimo (NSŠ) ir tęstinio mokymosi veiklas ir jų koordinavimą 

 

Uţdaviniai Priemonės Vykdytojai Terminai 

Ištekliai  (Eur) 

Kontrolė Biudţeto 

lėšos  

Lėšos iš kitų 

šaltinių  

8. Sudaryti tęstinio 

mokymosi sąlygas 

rajono gyventojams  

8.1.Rajono neformalaus 

suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymo (si) plano 2019-2020 

m. rengimas ir pristatymas 

Patarėjų tarybai. 

 

8.2.NSŠ ir tęstinio mokymosi 

programų, finansuojamų 

savivaldybės lėšomis, 

finansavimo aprašo parengimas 

ir tvirtinimas Taryboje 

 

8.3.NSŠ ir tęstinio mokymosi 

programų, finansuojamų 

savivaldybės ir kitų fondų 

lėšomis, įgyvendinimo 

stebėsenos aprašas   

 

8.4.TAU veiklos organizavimas: 

poreikio tyrimas, paskaitų 

tvarkaraščio parengimas (I ir II  

sesijoms); renginių 

organizavimas 

 

8.5.Pilotiniai mokymai rajono 

gyventojams „Ţemos 

kvalifikacijos suaugusiųjų 

integracijos didinimas geriant 

Loreta Montrimaitė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edita Ţaromskienė 

 

 

 

 

Loreta Montrimaitė 

 

 

Kovo-

balandţio mėn.  

 

 

 

 

Geguţės-

lapkričio mėn. 

 

 

 

 

 

 

Rugsėjo-

lapkričio mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sausio-

gruodţio mėn. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto lėšos 

 

 

 

 

Laima 

Ruzgienė 
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matematinius įgūdţius ir 

didinant bendruomenių paramą“ 

 

8.6. Suaugusiųjų švietimo 

savaitės organizavimas, 

apjungiant rajono institucijas, 

teikiančias NSŠ paslaugas 

 

8.7.Rajono gyventojų 

informavimas apie mokymo(si) 

galimybes savivaldybėje 

Programų valstybės 

tarnautojams,  kultūros 

darbuotojams rengimas ir 

vykdymas  

 

  

 

 

 

Rugpjūčio-

lapkričio mėn.  

 

 

 

Rugsėjo-

lapkričio mėn. 

 

 

Sausio-

gruodţio mėn. 

 

 

 

 

 

Spec.lėšos 

 

 

 

 

 

Projektų 

lėšoso 

9.Plėtoti tarpinstitucinį 

bendradarbiavimą NSŠ 

ir tęstinio mokymo(si) 

srityje 

9.1. Patarėjų tarybos NSŠ 

klausimais posėdţiai 

 

9.2. Duomenų apie NSŠ 

teikiančių teikėjų rajone bazės 

telkimas bendrai  NSŠ strategijai 

įgyvendinti  

 

Loreta Montrimaitė Sausio-

gruodţio mėn 

  Laima 

Ruzgienė 

10. NSŠ švietėjų 

praktikų kompetencijų 

tobulinimas   

10.1. Tarptautinių Erasmus+  

projektų intelektinių produktų ir 

metodinių priemonių  

viešinimas, skatinant 

suaugusiųjų švietėjų praktikų 

savišvietą 

 

10.2. Suaugusiųjų švietėjų 

praktikų mokymai Palerme 

(Italija) 

 

10.3. Viešojo kalbėjimo 

mokymai Kauno rajono NSŠ 

teikėjams 

Loreta Montrimaitė Sausio-

gruodţio mėn.  

 

 

 

 

 

 

Geguţės mėn. 

 

 

Spalio mėn.  

 

 

 Projektų lėšos Laima 

Ruzgienė 
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10.4. Pilotiniai mokymai 

suaugusiųjų švietėjams 

praktikams, kaip organizuoti 

kursus „Ţemos kvalifikacijos 

suaugusiųjų integracijos 

didinimas geriant matematinius 

įgūdţius ir didinant 

bendruomenių paramą“ 

 

10.4. Erasmus+KA1 programos 

mobilumo projekto „Andragogo 

misija: suteikti besimokančiajam 

sparnus“ rengimas ir 

įgyvendimas 

Rugpjūčio-

lapkričio mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

Vasario-

gruodţio mėn. 
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 PRIEDAS 1 

 
 

        PATVIRTINTA 

Kauno rajono švietimo centro direktoriaus  

2018 m. lapkričio 30 d. 

 įsakymu Nr. T1-137 
 

 

  

2018 – 2019 m. m. Kauno rajono mokinių dalykinių olimpiadų ir konkursų grafikas 

 

 

Eil. 

Nr. 
Olimpiada ar kitas renginys  Renginio data Renginio organizavimo vieta 

Renginio koordinatoriaus 

vardas, pavardė, telefonas, el. 

paštas  

1.  
30-oji Lietuvos mokinių informatikos 

olimpiada 8-12 kl. 
2018 m. gruodţio 11 d. 

Garliavos A. Mitkaus pagrindinė 

mokykla 

Daiva Klimantavičienė 
daiva.klimante@gmail.com 

tel. 33 25 29 

2.  

Kauno rajono 9-12 klasių mokinių 

matematikos komandinio uţdavinių 
sprendimo konkursas 

2018 m. gruodţio 13 d.  
Karmėlavos Balio Buračo 

gimnazija 

Daiva Klimantavičienė 

daiva.klimante@gmail.com 
tel. 33 25 29 

3.  
51-sis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų 

konkursas 
2019 m. sausio 7 d.  Kauno rajono švietimo centras 

Loreta Montrimaitė 

montrimaite.loreta@gmail.com 
tel. 38 00 94 

4.  

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada 

(11 kl.) ir Kauno rajono anglų kalbos 

olimpiada (8 kl.) 

2019 m. sausio 8 d. 
ASU („VDU Ţemės ūkio 
akademija“ nuo 2019-01-01) 

Edita Ţaromskienė 

edita.zaromskiene@gmail.com 

tel.  38 00 94 

5.  
48-asis tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio 
konkursas 

2019 m. sausio 9 d. Kauno rajono švietimo centras 

Loreta Montrimaitė 

montrimaite.loreta@gmail.com 

tel. 38 00 94 

6.  57-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada 2019 m. sausio 11 d.  
ASU („VDU Ţemės ūkio 

akademija“ nuo 2019-01-01) 

Edita Ţaromskienė 
edita.zaromskiene@gmail.com 

tel.  38 00 94 

7.  

Kauno rajono 5-12 klasių mokinių 

technologijų kūrybinių darbų konkursas „Balti 
ţiemos švenčių rūbai“ 

2019 m. sausio 11 d.  Kauno rajono švietimo centras 

Rasa Marcinkevičienė 

marcinkeviciene.rasa@gmail.com 
tel. 38 00 94 

8.  
68-oji Lietuvos mokinių matematikos 

olimpiada 9-12 kl. 
2019 m. sausio 16 d. Eţerėlio pagrindinė mokykla 

Daiva Klimantavičienė 

daiva.klimante@gmail.com 

mailto:daiva.klimante@gmail.com
mailto:daiva.klimante@gmail.com
mailto:marcinkeviciene.rasa@gmail.com
mailto:daiva.klimante@gmail.com
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tel. 33 25 29 

9.  
Lietuvos mokinių meninio skaitymo 

konkursas 

2019 m. sausio 17 d. 

 

Kauno rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka 

Loreta Montrimaitė 
montrimaite.loreta@gmail.com 

tel. 38 00 94 

10.  
52-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada 

(9-12 kl.) 
2019 m. sausio 18 d. 

ASU („VDU Ţemės ūkio 

akademija“ nuo 2019-01-01) 

Daiva Klimantavičienė 

daiva.klimante@gmail.com 
tel. 33 25 29 

11.  
Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada 9-12 

kl. 
2019 m. sausio 24 d. 

ASU („VDU Ţemės ūkio 

akademija“ nuo 2019-01-01) 

Loreta Montrimaitė 

montrimaite.loreta@gmail.com 
tel. 38 00 94 

12.  
Kauno rajono 5-8 klasių mokinių matematikos 
olimpiada 

2019 m. sausio 29 d.  
Garliavos A. Mitkaus pagrindinė 
mokykla 

Daiva Klimantavičienė 

daiva.klimante@gmail.com 

tel. 33 25 29 

13.  
67-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada   
(9-12 kl.) 

2019 m. vasario 1 d. 
ASU („VDU Ţemės ūkio 
akademija“ nuo 2019-01-01) 

Edita Ţaromskienė 

edita.zaromskiene@gmail.com 

tel.  38 00 94 

14.  
30-oji Lietuvos mokinių informatikos 

olimpiada 8-12 kl. (III (šalies) etapas) 
2019 m. vasario 5 d. Garliavos Jonučių progimnazija 

Daiva Klimantavičienė 
daiva.klimante@gmail.com 

tel. 33 25 29 

15.  
Kauno rajono 5-6 klasių mokinių konkursas 

„Spelling Bee“ 

2019 m. vasario 8 d. 

Perkelta į kovo 29 d. 
Garliavos Jonučių progimnazija 

Edita Ţaromskienė 
edita.zaromskiene@gmail.com 

tel.  38 00 94 

16.  
26-oji Lietuvos mokinių rusų kalbos 

olimpiada 10-11 kl. 
2019 m. vasario 12 d.  

Garliavos Juzo Lukšos 

gimnazijoje 

Rasa Marcinkevičienė 

marcinkeviciene.rasa@gmail.com 
tel. 38 00 94 

17.  Lietuvos mokinių technologijų olimpiada 2019 m. vasario 14 d.  Domeikavos gimnazijoje 

Rasa Marcinkevičienė 

marcinkeviciene.rasa@gmail.com 

tel. 38 00 94 

18.  
Kauno rajono 3-4 klasių mokinių anglų kalbos 
olimpiada 

2019 m. vasario 21 d. 
Perkelta į kovo 19 d. 

ASU („VDU Ţemės ūkio 
akademija“ nuo 2019-01-01) 

Edita Ţaromskienė 

edita.zaromskiene@gmail.com 

tel.  38 00 94 

19.  
29-oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada 

(10-12 kl.) 
2019 m. vasario 26 d.  Babtų gimnazija 

Loreta Montrimaitė 
montrimaite.loreta@gmail.com 

tel. 38 00 94 

20.  
8-oji geografijos olimpiada "Mano gaublys" 

(1-8 kl.) 
2019 m. vasario 26 d.  Eţerėlio pagrindinė mokykla 

Rasa Sasnauskienė 
rasa.sasnauskiene@centras.krs.lt  

tel. 38 00 94 

21.  
8-oji geografijos olimpiada "Mano gaublys" 

9-12 kl. 
2019 m. vasario 27 d.  Garliavos Jonučių progimnazija 

Rasa Sasnauskienė 

rasa.sasnauskiene@centras.krs.lt  
tel. 38 00 94 

22.  Kauno rajono III klasių mokinių lietuvių k. 2019 m. vasario 28 d. Garliavos Adomo Mitkaus Rasa Sasnauskienė 

mailto:daiva.klimante@gmail.com
mailto:daiva.klimante@gmail.com
mailto:daiva.klimante@gmail.com
mailto:marcinkeviciene.rasa@gmail.com
mailto:marcinkeviciene.rasa@gmail.com
mailto:rasa.sasnauskiene@centras.krs.lt
mailto:rasa.sasnauskiene@centras.krs.lt
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konkursas „Skaitau, rašau, pagalbos 

neprašau“ 

pagrindinė mokykla rasa.sasnauskiene@centras.krs.lt  

tel. 38 00 94 

23.  Lietuvos mokinių dailės olimpiada 8-12 kl. 2019 m. kovo 1 d. Domeikavos gimnazija 

Rasa Marcinkevičienė 

marcinkeviciene.rasa@gmail.com 

tel. 38 00 94 

24.  
Respublikinis anglų kalbos konkursas           

(9-10 kl.) 
2019 m. kovo 5 d.  

ASU („VDU Ţemės ūkio 

akademija“ nuo 2019-01-01) 

Edita Ţaromskienė 
edita.zaromskiene@gmail.com 

tel.  38 00 94 

25.  
Kauno rajono IV klasių mokinių matematikos 

olimpiada 
2019 m. kovo 6 d. Karmėlavos gimnazija 

Rasa Sasnauskienė 
rasa.sasnauskiene@centras.krs.lt  

tel. 38 00 94 

26.  
31-oji Lietuvos mokinių geografijos 

olimpiada 9-12 kl. 
2019 m. kovo 12 d. 

Karmėlavos Balio Buračo 

gimnazija 

Rasa Sasnauskienė 

rasa.sasnauskiene@centras.krs.lt  
tel. 38 00 94 

27.  
Kauno rajono 5-8 klasių klasių mokinių 

lietuvių kalbos olimpiada 
2019 m. kovo 13 d. Raudondvario gimnazija 

Loreta Montrimaitė 

montrimaite.loreta@gmail.com 

tel. 38 00 94 

28.  
Lietuvos mokinių dainuojamosios poezijos 
konkursas 

2019 m. kovo 14 d. Vieta derinama 

Loreta Montrimaitė 

montrimaite.loreta@gmail.com 

tel. 38 00 94 

29.  

Kauno rajono II klasių mokinių teksto 

nurašymo ir iliustravimo konkursas, skirtas 

Knygos dienai  

2019 m. kovo 15 d. Babtų gimnazija 

Rasa Sasnauskienė 

rasa.sasnauskiene@centras.krs.lt  

tel. 38 00 94 

30.  
Kauno rajono 3-4 klasių mokinių anglų kalbos 

olimpiada 
2019 m. kovo 19 d. 

ASU („VDU Ţemės ūkio 

akademija“ nuo 2019-01-01) 

Edita Ţaromskienė 
edita.zaromskiene@gmail.com 

tel.  38 00 94 

31.  Mokinių konkursas „Makaronų tiltai“ 2019 m. kovo 20 d. Vandţiogalos gimnazijoje  

Edita Ţaromskienė 

edita.zaromskiene@gmail.com 
tel.  38 00 94 

32.  
Tarptautinis matematikos konkursas 

"Kengūra" 
2019 m. kovo 21 d.  Rajono mokyklose 

Daiva Klimantavičienė 

daiva.klimante@gmail.com 
tel. 33 25 29 

33.  
Anglų, rusų, vokiečių kalbų Eduardo 
Pundzevičiaus vertimų konkursas 

2019 m. kovo 27 d. 10 val. Garliavos Jonučių gimnazija 

Edita Ţaromskienė 

edita.zaromskiene@gmail.com 

tel.  38 00 94 

34.  
Informacinių technologijų konkursas „Įdomu, 

paprasta, naudinga 2019“  
2019 kovo 28 d. 

Garliavos Juozo Lukšos 

gimnazija 

Daiva Klimantavičienė 

daiva.klimante@gmail.com 

tel. 33 25 29 

35.  
Kauno rajono pradinių klasių mokinių 

konkursas „Maţieji talentai“ 
2019 m. balandţio 4 d. Šlienavos pagrindinė mokykla 

Rasa Sasnauskienė 
rasa.sasnauskiene@centras.krs.lt  

tel. 38 00 94 

mailto:rasa.sasnauskiene@centras.krs.lt
mailto:marcinkeviciene.rasa@gmail.com
mailto:rasa.sasnauskiene@centras.krs.lt
mailto:rasa.sasnauskiene@centras.krs.lt
mailto:rasa.sasnauskiene@centras.krs.lt
mailto:daiva.klimante@gmail.com
mailto:daiva.klimante@gmail.com
mailto:rasa.sasnauskiene@centras.krs.lt


 19 

36.  
Kauno rajono IV klasių mokinių pasaulio 

paţinimo olimpiada 
2019 m. balandţio 10 d. Domeikavos gimnazija 

Rasa Sasnauskienė 

rasa.sasnauskiene@centras.krs.lt  
tel. 38 00 94 

37.  
Kauno rajono 8-11 klasių mokinių raiškiojo 

skaitymo konkursas anglų kalba 
2018 m. balandţio 11 d. 

Garliavos Juozo Lukšos 

gimnazija 

Edita Ţaromskienė 

edita.zaromskiene@gmail.com 
tel.  38 00 94 

38.  
Kauno rajono 5-10 klasių mokinių dainų 
uţsienio kalba konkursas 

2019 m. balandţio mėn. Domeikavos gimnazija 

Edita Ţaromskienė 

edita.zaromskiene@gmail.com 

tel.  38 00 94 

39.  
Kauno rajono 7-9 klasių mokinių istorijos 
olimpiada  

2019 m. balandţio 24 d. Domeikavos gimnazija 

Loreta Montrimaitė 

montrimaite.loreta@gmail.com 

tel. 38 00 94 

40.  Fizikos ir astronomijos konkursas 2019 m. balandţio 26 d. Domeikavos gimnazija 
Edita Ţaromskienė 
edita.zaromskiene@gmail.com 

tel.  38 00 94 

41.  
Kauno rajono mokinių dainų rusų kalba 

konkursas 
2019 m. geguţės mėn. Vieta derinama 

Rasa Marcinkevičienė 

marcinkeviciene.rasa@gmail.com 
tel. 38 00 94 

42.  
Kauno rajono 5-6 klasių mokinių istorijos 

olimpiada  
2019 m. geguţės 2 d. Eţerėlio pagrindinė mokykla 

Loreta Montrimaitė 

montrimaite.loreta@gmail.com 
tel. 38 00 94 

43.  

Kauno rajono 3-4 klasių mokinių meninio 

skaitymo konkursas „Vaivorykštės 

spalvas paliesk“  

2019 m. geguţės mėn. 

paskutinė savaitė 
Garliavos Jonučių progimnazija 

Rasa Sasnauskienė 
rasa.sasnauskiene@centras.krs.lt  

tel. 38 00 94 

44.  
Kauno rajono I-II klasių mokinių estafečių 

varţybos ,,Judėk ir būsi sveikas“ 
2019 m. birţelio  mėn. Ringaudų pradinė mokykla 

Rasa Sasnauskienė 
rasa.sasnauskiene@centras.krs.lt  

tel. 38 00 94 

45.  „Scratch“ konkursas 2019 m. birţelio  11-12 d.. 
Akademijos Ugnės Karvelis 

gimnazija 

Daiva Klimantavičienė 

daiva.klimante@gmail.com 
tel. 33 25 29 

46.  
Kauno rajono 3-4 klasių mokinių konkursas -
viktorina "Muzikos šalyje" 

2019 m. spalio 22 d. Kačerginės pradinė mokykla 

Rasa Sasnauskienė 

rasa.sasnauskiene@centras.krs.lt  

tel. 38 00 94 

47.  

Respublikinis 5-12 klasių mokinių 

tapybos darbų konkursas „Rudens 

natiurmortas 2019“  

2019 m. lapkričio 8 d. Vieta derinama 
Rasa Marcinkevičienė 
marcinkeviciene.rasa@gmail.com 

tel. 38 00 94 

48.  
Kauno rajono 2-4 klasių mokinių konkursas 

"Gudrutis" 
2019 m. lapkričio 15 d. Ringaudų pradinė mokykla 

Rasa Sasnauskienė 

rasa.sasnauskiene@centras.krs.lt  
tel. 38 00 94 

49.  Kauno rajono mokinių meninio skaitymo 2019 m. data tikslinama Garliavos Jonučių Rasa Marcinkevičienė 

mailto:rasa.sasnauskiene@centras.krs.lt
mailto:marcinkeviciene.rasa@gmail.com
mailto:rasa.sasnauskiene@centras.krs.lt
mailto:rasa.sasnauskiene@centras.krs.lt
mailto:daiva.klimante@gmail.com
mailto:rasa.sasnauskiene@centras.krs.lt
mailto:marcinkeviciene.rasa@gmail.com
mailto:rasa.sasnauskiene@centras.krs.lt
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konkursas rusų kalba progimnazijoje marcinkeviciene.rasa@gmail.com 

tel. 38 00 94 

 

 

 

 

 

PRIEDAS 2 

 

Trečiojo amţiaus universiteto (12 fakultetų) mokymų tvarkaraštis 

Interneto svetainėje www.centras.krs.lt 

 
  

mailto:marcinkeviciene.rasa@gmail.com
http://www.centras.krs.lt/

