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ŠVIETIMO CENTRO STRATEGINIAI PRIORITETAI 2020-2023 M. 

1. Teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas. 

2. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas, siekiant aukšto besimokančios visuomenės lygio. 

 

ŠVIETIMO CENTRO STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2020-2023 M. 

1 tikslas. Skatinti mokymąsi visą gyvenimą, plėtojant neformaliojo suaugusiųjų ir vaikų švietimo paslaugų įvairovę ir didinant jų 

prieinamumą. 

Uždaviniai: 

1.1. Tobulinti besimokančiųjų suaugusiųjų profesines kompetencijas, atsižvelgiant į jų poreikius bei į nacionalinius ir regioninius švietimo, 

kultūros ir sporto politikos prioritetus.   

1.2. Tobulinti bendrąsias suaugusiųjų kompetencijas, užtikrinančias asmeninį tobulėjimą, aktyvią socialinę integraciją bei užimtumą, fizinį 

aktyvumą. 

1.3. Sudaryti sąlygas mokinių savirealizacijai bei saviraiškai (konkursai, olimpiados, parodos, projektai), siekiant aukštesnių mokymosi 

rezultatų, ypač gamtos, technologijų, matematikos, inžinerijos (STEAM) srityse. 

2 tikslas. Didinti įvairių ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtrauktį į ugdymo(si) procesą.  

Uždaviniai: 

2.1. Plėtoti ir gerinti pedagogines psichologines paslaugas Kauno rajono mokyklų bendruomenėms. 

2.2. Ugdyti vaikų socialinius įgūdžius ir lavinti emocinį intelektą. 

2.3. Plėsti profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas rajono mokiniams.  
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2021 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI 

1. Mokyklų bendruomenių stiprinimas mokinių emocinės gerovės kūrimui. 

2. Duomenimis grįstas ugdymo organizavimas ir grįžtamojo ryšio aktualizavimas, siekiant mokymo (si) kokybės ir mokinio pažangos. 

3. Profesinio orientavimo paslaugų plėtra. 

4. Įtraukiojo ugdymo stiprinimas 

Veiklos programa parengta atsižvelgiant į svarbiausius Europos Sąjungos švietimo bei kultūros vystymo dokumentus, Lietuvos pažangos 

strategiją „Lietuva 2030”, Lietuvos Vyriausybės 2013–2020 metų Valstybės švietimo strategijos nuostatas, LR Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos 2019–2021 metų strateginį planą, Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Jungtinių Tautų vaiko 

teisių konvenciją, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, Lietuvos Respublikos suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymą, 

Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi 2016–2023 metų plėtros programą,  „2021-2024 įtraukaus ugdymo plėtros veiksmų 

planas“, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus, 

Kauno rajono savivaldybės strateginius dokumentus, kitus teisės aktus, Centro nuostatus ir veiklos planus.  

SSGG ANALIZĖ 

Stiprybės Silpnybės 

 Centras yra Švietimo ir mokslo ministerijos akredituota įstaiga 

iki 2024 metų, turinti teisę teikti kvalifikacijos tobulinimo 

paslaugas, organizuoti valstybės tarnautojų mokymus. 

 Darbuotojai yra kompetentingi specialistai, nuolat besimokantys 

ir tobulėjantys, atviri naujovėms/pokyčiams, gebantys dalintis 

sukaupta patirtimi ir idėjomis. 

 Teikiamų paslaugų įvairovė. 

 Kvalifikacijos tobulinimo programų kokybė ir prieinamumas. 

 PPT specialistų objektyvumas vertinant bei operatyvumas 

 Didėjant vaikų skaičiui rajone, trūksta specialistų PPT (logopedo, 

specialiojo pedagogo), siekiant patenkinti augančius pagalbos 

poreikius. 

 Dėl didelio PPT specialistų darbo krūvio vykdant įvertinimo ir 

konsultavimo funkcijas, stokojama laiko vykdyti kitas nuostatuose 

Tarnybai deleguojamas funkcijas (projektai, paskaitos, prevencinės 

programos, profesinis orientavimas). 

 Teikiamų mokymo paslaugų ir pagalbos mokytojui, mokyklai 

grįžtamojo ryšio pamatavimas. 

 Mokinių pasiekimų ir mokyklų išorinio vertinimo duomenų analizė 
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teikiant pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 

vaikams, jų tėvams/globėjams/rūpintojams ir pedagogams; 

naujausių Lietuvoje adaptuotų ir standartizuotų mokinių 

psichologinio vertinimo metodikų naudojimas darbe. 

 Šalies ir tarptautinių projektų rengimo, koordinavimo ir sklaidos 

patirtis bei tarptautinis pripažinimas. 

 Efektyvus bendradarbiavimas su rajono, šalies, tarptautinėmis 

švietimo, kultūros, sporto įstaigomis. 

 Stabiliai veikiantis „Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas“, 

apjungiantis Centro ir Visuomenės sveikatos biuro veiklas. 

 Plėtojama prevencinė bei bendruomenės švietimo apie 

nepalankių aplinkos veiksnių įtaką asmenybės formavimuisi 

veikla. 

 Parengtos 40 ir >val. kvalifikacijos tobulinimo programos pagal 

nacionalinius, savivaldybės ir mokyklų tobilinimosi poreikius 

 Parengta profesinio orientavimo programa rajono mokiniams 

ir duomenų naudojimas mokytojų kvalifikacijos tobulinime bei 

metodinėje veikloje.  

 Nepakankamas bendradarbiavimas su neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo tiekėjais – nevyriausybinėmis bei privačiomis 

organizacijomis 

 

Galimybės Grėsmės 

 Stiprinti bendradarbiavimą su IT paslaugas teikiančiais 

distancinio mokymo centrais, organizuojant nuotolinius 

kvalifikacijos tobulinimo renginius. 

 Bendradarbiaujant su Kultūros, švietimo ir sporto skyriumi rengti 

kompetencijų tobulinimo programas, pagrįstas mokyklų vidinio 

ir išorinio vertinimo, NMPP, PPUP ir VBE rezultatais. 

 Tėvų įtraukimas ir jų skatinimas teikti pagalbą vaikui, turinčiam 

ugdymosi sunkumų. 

 Plėtoti veiklą su vaikais, organizuojant ir vedant užsiėmimus 

vaikų socialinių įgūdžių ugdymo grupėse. 

 Vykdant aktyvias profesinio orientavimo veiklas, populiarinti 

STEAM dalykų mokymąsi jaunimo tarpe.  

 Aktyvinti Ankstyvosios intervencijos metodikos įgyvendinimą 

mokyklose siekiant ugdyti mokinių atsparumą neigiamai 

 Sparčiai auganti neformaliojo suaugusiųjų švietimo centrų 

konkurencija (vien tik Kaune veikia 14 įstaigų) ir didžiulė 

programų pasiūla mokytojams. 

 Neaiški mokytojų kvalifikacijos tobulinimo politika 

nacionaliniame lygmenyje ir bendradarbiavimo su mokytojų 

rengimo centrais vizija. 

 Vykstant demografiniams pokyčiams rajone daugėja vaikų, 

turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių. Dėl specialistų stokos 

gali būti nepatenkinamas pedagoginės psichologinės tarnybos 

paslaugų poreikis. 

 Neįgyvendinami visi planuoti renginiai ir priemonės dėl Force 

Majeure  
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aplinkos įtakai. 

 Gerinti bendravimą ir bendradarbiavimą su rajono vietos veiklos 

grupe, nevyriausybinėmis organizacijomis bei kitais neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo tiekėjais. 
 

KAUNO RAJONO ŠVIETIMO CENTRO ŽMOGIŠKIEJI 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. Specialusis pedagogas 1 

7. Logopedas 1 

8. Socialinis pedagogas 1 

9. Kompiuterijos inžinierius  1 

10. Personalo specialistas 1 

12.  Valytoja 05/0,25 etato 
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I strateginis tikslas 

Skatinti mokymąsi visą gyvenimą, plėtojant neformaliojo suaugusiųjų ir vaikų švietimo paslaugų įvairovę ir didinant jų prieinamumą 

Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Terminai 

Ištekliai (EUR) 

Kontrolė 
Biudžeto 

lėšos 
Lėšos iš 

kitų 

šaltinių 

1.1.Tobulinti 

besimokančiųjų 

suaugusiųjų profesines 

kompetencijas, 

atsižvelgiant į jų 

poreikius bei į 

nacionalinius ir 

regioninius švietimo, 

kultūros ir sporto 

politikos prioritetus. 

1.1.1.Pedagoginių darbuotojų profesinių 

kompetencijų tobulinimas: 

  Profesinių (bendrųjų, dalykinių, vadybinių) 

kompetencijų  tobulinimo poreikio Kauno rajono 

ugdymo įstaigose ir metodiniuose būreliuose 

išsiaiškinimas; 

 Mokytojų, vadovų, pagalbos specialistų 

kvalifikacijos tobulinimo programų ( ≤40 val.) 

rengimas ir įgyvendinimas; 

 Kvalifikacijos tobulinimo programų poveikio 

mokytojui analizė (pamatavimas) 

 Atnaujintų BUP  kompetencijų aprašų  ir 

pradinio bei  pagrindinio ugdymo programų 

pristatymas pedagoginei bendruomenei 

 

E. Žaromskienė Vasaris-

gruodis 

Biudžeto 

lėšos 

Dalyvio 

mokestis 

L. Ruzgienė 

1.1.2. Mokytojų metodinė veikla, orientuojantis į 
mokinių kūrybiškumo, kritinio mąstymo didinimą 

ir aukštesnius mokinių pasiekimus: 

  Metodinių būrelių veiklos planų parengimas; 

 Stažuotė Kupiškio ir Jonavos kūrybinėms 

komandoms pagal Lyderių laikas 3 projektą; 

 Pavaduotojų ugdymui veiklos grupės plano 

parengimas ir veiklos organizavimas; 

 Gerosios patirties  konferencija :Švietimo 

inovacijos Kauno rajone“  

 Rajono konferencija įtraukiojo ugdymo tema 

 Konferencija ,,Kerintis STEAM pasaulis“, 

E. Žaromskienė 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

D.Klimantavičienė 

Sausis-gruodis 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Biudžeto 
lėšos 

Dalyvio 
mokestis 

L. Ruzgienė 
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skirta Kauno rajono biologijos ir gamtos 

mokslų mokytojams 

 Erasmus+  „Mokytojas 4.0“ skaitmeninių 

priemonių ir produktų kūrimas 

 Kauno r. ir Klaipėdos r. Metodinių būrelių 

metodinės  dienos  

 Metodinė diena Panevėžio STEAM centre 

 Anglų kalbos mokytojų stažuotė Latvijoje 

 Mokyklų vadovų stažuotė Klaipėdos rajono 

savivaldybėje 

 

 

 

 

 
E. Žaromskienė 

 

 
 

 

 

 

 

 
Birželis  

 

Rugsėjis 
 

 

Gegužė 

1.1.3. „Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo“ 

programos emocinės savijautos gerinimui ir fizinio 

aktyvumo stiprinimui, parengimas ir vykdymas. 

 SSM bendruomeninių renginių planavimas ir 

organizavimas; 

 Pėsčiųjų žygių organizavimas; 

 Sveikatos ugdytojų mokymai – stažuotė 
emocinės ir fizinės sveikatos tema. 

R. Sasnauskienė Sausis-gruodis  Projekto 

lėšos 

L.Ruzgienė 

1.1.4. Kultūros darbuotojų ir valstybės tarnautojų 

kompetencijų tobulinimo programų rengimas, 
atnaujinimas ir įgyvendinimas 

1.1.5.„Šeimos darželių“ ir lauko grupių paslaugų 

teikimo gerosios patirties sklaida 

L. Montrimaitė 

 
 

 

R.Sasnauskienė 

Sausis-gruodis 

 
 

 

Vasaris 

Biudžeto 

lėšos 

Dalyvio 

mokestis 

L. Ruzgienė 

1.2. Tobulinti 

suaugusiųjų bendrąsias 

kompetencijas, 

užtikrinančias asmeninį 

tobulėjimą, aktyvią 

socialinę integraciją bei 

užimtumą, fizinį 

aktyvumą 

1.2.1. TAU universiteto veiklos „atgaivinimo“ 
programa (plakatų, lankstinukų rengimas) 

1.2.2. Pusmečių renginių tvarkaraščių sudarymas 

1.2.3. Pėsčiųjų žygių (3), iššūkio „1000 žingsnelių 

sveikatos link“,  sporto fiestos, orientacinių 
varžybų organizavimas 

1.2.4. TAU 10-čio jubiliejinės knygos rengimas 

1.2.5. TAU savanorystės akcijos („Šiltos Kalėdos“, 
„Ergoterapinės  priemonės senatvės demencija 

sergantiems asmenims) 

E.Žaromskienė 
 

 

 

 
 

 

Vasaris-gruodis 
 

 

 

 
 

 

Biudžeto 
lėšos 

Projekto 
lėšos 

L.Ruzgienė 
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1.2.6. Neformaliojo ir tęstinio neformaliojo 

suaugusiųjų veiklos plano parengimas 202 -2023m. 

1.2.7. Paskaitų ir video įrašų ciklas rajono NSŠ 
teikėjams andragogikos temomis. 

1.2.8. NSŠ teikėjų apvaliojo stalo diskusija „NSŠ 

teikėjų bendradarbiavimas = kokybiško mokymosi 
galimybės suaugusiems“   

1.2.9.  Konferencija "Andragogo kompetencijų 

tobulinimas per praktiką - ar to pakanka?"                
1.2.10. Informacijos apie mokymosi galimybes ir 

kompetencijų pripažinimą sklaida 

1.2.11. Stažuotės suaugusiųjų švietėjams 

praktikams (Erasmus+KA1 projektas) 
1.2.12. Bendrų veiklų su kitais rajono neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo teikėjais inicijavimas (įv. 

akcijos, projektai), suaugusiųjų mokymosi savaitės 
organizavimas. 

 

L. Montrimaitė 

 

 
 

 

Vasaris-

gruodis 

 
 

 

 

Biudžeto 

lėšos 

 

Projekto 

lėšos 

 

L.Ruzgienė 

1.3. Sudaryti sąlygas 

mokinių savirealizacijai 

bei saviraiškai 

(konkursai, olimpiados, 

parodos, projektai), 

siekiant aukštesnių 

mokymosi rezultatų, ypač 

gamtos, technologijų, 

matematikos, inžinerijos 

(STEAM) srityse 

1.3.1.Mokinių olimpiadų ir konkursų 

organizavimas pagal planą (žr.1 Priedas); 

1.3.2. Mokinių olimpiadų ir konkursų rezultatų 
ataskaitos parengimas. 

 1.3.3.  Socialinis sportinis renginys „Nes bendrauti 

gera“ 
1.3.4. Ugdymo įstaigų  mokinių  parodos, šventės, 

akcijos, konkursai 

1.3.5. Biologijos ir gamtos mokslų mokytojų ir 

mokinių konferencija  ,,Kerintis STEAM 

pasaulis“ 

1.3.6. Renginiai, skirti Seimo paskelbtiems 

teminiams 2021 metams 

E.Žaromskienė 

 

 
 

 

 

Sausis-gruodis 

 

 

Biudžeto 

lėšos 

 L.Ruzgienė 

II strateginis tikslas 

Didinti įvairių ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtrauktį į ugdymo(si) procesą 
2.1. Plėtoti ir gerinti 

pedagogines 
2.1.1.Kompleksinis pedagoginis psichologinis R. Zabielienė 

A. Markauskienė 
Sausis-gruodis 
 

 Mokymo 
lėšos 

D.Balčiūnas 



 

 

9 

 

psichologines paslaugas 

Kauno rajono mokyklų 

bendruomenėms  

specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas 

2.1.2.Vertinimo išvadų aptarimas bei tėvų, 

mokytojų, specialistų konsultavimas:  

 Psichologinis  

 Specialusis pedagoginis 

 Logopedinis 

 Socialinis pedagoginis 

E. Šukienė 

R.Ramanauskienė 

R. Stonienė  

J.Taleikytė 
 

 

 

 

 
 

 

2.1.3. Konsultacijos mokytojams, įstaigų vadovams 

ir švietimo pagalbos specialistams, dirbantiems su 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais 

 

R. Zabielienė 

A. Markauskienė 

E. Šukienė 
R.Ramanauskienė 

R. Stonienė  

J.Taleikytė 

Sausis-gruodis 

 

 Mokymo 

lėšos 

D.Balčiūnas 

2.1.4.Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo 
bei brandos egzaminų vertinimo ir vykdymo 

instrukcijų pritaikymas specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems mokiniams. 

R. Zabielienė 
E. Šukienė 

 

Sausis, vasaris, 
rugsėjis 

 Mokymo 
lėšos 

D.Balčiūnas 

2.1.5.Ugdymo įstaigų psichologų asistentų 

profesinė priežiūra. Asmeninės, grupinės 

supervizijos, dalijimasis metodine medžiaga. 

R.Ramanauskienė 

R. Stonienė 

J. Taleikytė 

Sausis-gruodis 

 

 Mokymo 

lėšos 

D.Balčiūnas 

2.1.6.Sudėtingų atvejų aptarimas su ugdymo įstaigų 

švietimo pagalbos specialistais. Dalinimasis gerąja 

patirtimi. 

R.Ramanauskienė 

R. Stonienė 

J. Taleikytė 

Sausis-gruodis 

 

 Mokymo 

lėšos 

D.Balčiūnas 

2.1.7. Kauno rajono savivaldybės administracijos 

vaiko gerovės komisijos teikiama pagalba vaikui ir 

šeimai 

A. Markauskienė 

R. Stonienė 

 

Sausis-gruodis 

 

 Mokymo 

lėšos 

D.Balčiūnas 

2.1.8. Ikimokyklinio amžiaus vaikų įvertinimas 

pagal Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo 

ir skyrimo įstatymą (pateikiant Savivaldybės 
administracijos Vaiko gerovės komisijai) 

E. Šukienė 

R. Zabielienė 

Sausis-gruodis 

 

 Mokymo 

lėšos 

D.Balčiūnas 

2.1.9. Vaiko gerovės komisijų veiklos stiprinimas: 

konsultacinė pagalba, pasitarimai, patirties sklaida. 

 

R. Zabielienė 

A.Markauskienė 

R. Stonienė  
E. Šukienė 

Balandis-

lapkritis 

 Mokymo 

lėšos 

D.Balčiūnas 
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R.Ramanauskienė 

J. Taleikytė 

2.1.10. Bendradarbiavimas su socialines paslaugas 

teikiančiomis įstaigomis:  

 •Pagalbos šeimai atvejų aptarimai;  

 •Ugdymo įstaigų vaiko gerovės komisijos 

nariams skirtas praktinis seminaras-diskusija 

„Ugdymo staigos vaidmuo pagalbos vaikui ir 

šeimai teikimo procese“. 

R. Zabielienė 

A.Markauskienė 
R. Stonienė  

E. Šukienė 

R.Ramanauskienė 
J. Taleikytė 

Sausis-gruodis 

 

 Mokymo 

lėšos 

D.Balčiūnas 

 2.1.11. Projekto ,,Išmanūs ir besimokantys Kauno 

rajono vaikai“ vykdymas: 

 Projekto modelio diegimas 
 Psichologinės pagalbos stotelės sukūrimas 

ir diegimas 

 Projekto dalyvių apklausos organizavimas 

PPT specialistai, 
projekto partneriai 

Sausis-gruodis  Projekto 
lėšos 

D.Balčiūnas 

 2.11.12.  Dalyvavimas ESF projekte ,,Turi profesiją 
- turi ateitį!“Darbinių diagnostikos priemonių IDA 

ir MELBA, skirtų mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, profesiniam kryptingumui 
įvertinti naudojimas. 

D.Balčiūnas Sausis-gruodis  Projekto 
lėšos 

D.Balčiūnas 

2.2. Ugdyti vaikų 

socialinius įgūdžius ir 

lavinti emocinį intelektą 

2.2.1. ,,Ankstyvosios intervencijos“ programos 

„Prisijunk“ vykdymas: 

2.2.2. Sveikatą stiprinančių mokyklų  projekto 
mokiniams įgyvendinimas.  

D.Balčiūnas 

 

Sausis-gruodis 

 

 

  L.Ruzgienė 

 

 

2.3.Plėsti profesinio 

informavimo ir 

konsultavimo paslaugas 

rajono mokiniams 

2.3.1. STEAM Profesinio orientavimo programos 

įgyvendinimas: 

 Pažintinių vizitų tvarkaraščio ir registracijos 

sistemos sukūrimas 

 Informacijos apie įmones, jos veiklas 

parengimas ir pateikimas karjeros specialistams; 

 Gerosios šalies ir užsienio PO patirties 

pavyzdžių duomenų bazės sukūrimas 

 Informacijos apie darbo rinkai reikalingus 

specialistus ir juos rengiančias mokyklas 

D.Balčiūnas Sausis-gruodis 

 

18 tūkst.   L.Ruzgienė 
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parengimas ir sklaida 

 Pažintinių vizitų organizavimas į regiono 

aukštąsias ir profesines mokyklas. 

 Tėvų (rūpintojų) supažindinimas su 

ugdymo karjerai organizavimu mokyklose ir 

STEAM krypties PO veiklomis 

 Profesinio veiklinimo pažintinių ir patirtinių 

vizitų organizavimas į pramonės, inžinerijos, 

IT sektoriaus įmones, įstaigas, praktinio 

mokymo centrus 

 Baigiamųjų klasių mokinių įtraukimas į 

ankstyvąją praktiką gamybos įmonėse 

(„Pasimatuok profesiją“) 

 Kvalifikacijos tobulinimo renginių karjeros 

specialistams įgyvendinimas 

 Metodinės pagalbos ir konsultacijų teikimas 

karjeros specialistams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 

 

1 PRIEDAS  

 PATVIRTINTA 

 Kauno rajono švietimo 

centro direktorės  

 2020 m.  gruodžio 1 d. 

 įsakymu Nr. T1-114 

 

 

2020-2021 M. KAUNO RAJONO MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ GRAFIKAS 

 

Eil. 

Nr. 
Olimpiada ar kitas renginys 

Renginio 

organizavimo laikas 

rajone 

Renginio 

organizavimo vieta 

Renginio koordinatoriaus vardas, 

pavardė, telefonas, el. paštas  

Renginio organizavimo 

šalyje data 

1.  31-oji Lietuvos mokinių  
informatikos olimpiada (8, 9–12/ 

I-IV gimnazijos kl.)  

II etapas gruodžio 15 d. 
III etapo l dalis  

2021 m. sausio 26 d. 

Renginys vyks 
nuotoliniu būdu 

D. Klimantavičienė, +370-37-332529 
daiva.klimantaviciene@centras.krs.lt 

2021 m. kovo 20–21 d.  

2.  Lietuvos mokinių etninės kultūros 

olimpiada 

2020 m. gruodžio 17 d. Renginys vyks 

nuotoliniu būdu 

E. Žaromskienė, +370-37-380057 

edita.zaromskiene@gmail.com 

2021 m. balandžio 23–24 

d. 

3.  59-oji Lietuvos mokinių chemijos 

olimpiada 

2021 m. sausio 7 d. Renginys vyks 

nuotoliniu būdu 

V. Stipinienė, +370-37-380094 

virginija.stipiniene@centras.krs.lt 

2020 m. vasario 25-27 d.  

4.  Lietuvos mokinių anglų kalbos 
olimpiada (11 kl.)  

2021 m. sausio 8 d.  Renginys vyks 
nuotoliniu būdu 

E. Žaromskienė, +370-37-380057 
edita.zaromskiene@gmail.com 

2020 m. vasario 9 d. 

5.  53-oji Lietuvos mokinių 

biologijos olimpiada 

(perkelta iš 2020 m.) 

2021 m. sausio 14 d. Renginys vyks 

nuotoliniu būdu 

D. Klimantavičienė, +370-37-332529 

daiva.klimantaviciene@centras.krs.lt 

2021 m. kovo 18-20 d.  

6.  69-oji Lietuvos mokinių  

matematikos olimpiada (9–12/    

I-IV gimnazijos kl.)  

(perkelta iš 2020 m.) 

2021 m. sausio 15 d.  

 

Renginys vyks 

nuotoliniu būdu 

D. Klimantavičienė, +370-37-332529 

daiva.klimantaviciene@centras.krs.lt 

2021 m. balandžio 1–2 d.  

 

 

7.  53-iasis Lietuvos mokinių jaunųjų 

filologų konkursas 

2021 m. sausio 16 d. Kauno rajono švietimo 

centras 

A.Čibirienė, +370-37-380094 

aldona.cibiriene@centras.krs.lt 

2021 m. balandžio 12–14 d. 

8.  68-oji Lietuvos mokinių fizikos 

olimpiada (9–12/I-IV gimnazijos 
kl.) (perkelta iš 2020 m.) 

2021 m. sausio 21 d. Derinama E. Žaromskienė, +370-37-380057 

edita.zaromskiene@gmail.com 

2021 m. kovo 25–27 d. 
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9.  Lietuvių kalbos ir literatūros 

olimpiada Lietuvos ir užsienio 

lietuviškų mokyklų 9–12/ I-IV 

gimnazijos klasių mokiniams 

2021 m. sausio 27 d.  Derinama A.Čibirienė, +370-37-380094 

aldona.cibiriene@centras.krs.lt 

2020  m. kovo 10 d.  

10.  Lietuvos mokinių vokiečių kalbos 

olimpiada (11/III gimnazijos kl.) 

ir vokiečių kalbos konkursas (8 
kl.) 

2021 m. vasario 3 d. Kauno rajono švietimo 

centras arba nuotoliniu 

būdu 

L. Montrimaitė 2021 m. balandžio 20–21 d. 

11.  50-asis tarptautinis jaunimo 

epistolinio rašinio konkursas  

2021 m. vasario 8 d. Kauno rajono švietimo 

centras 

A.Čibirienė, +370-37-380094 

aldona.cibiriene@centras.krs.lt 

2021 m. gegužės mėn. 

12.  28-oji Lietuvos mokinių 
rusų (gimtosios ir užsienio) 

kalbos olimpiada (10–11/II-III 

gimnazijos kl.) 

2021 m. vasario 11 d. Derinama A.Čibirienė, +370-37-380094 
aldona.cibiriene@centras.krs.lt 

2021 m. kovo 23–24 d. 

13.  “Spelling Bee” 5-8 klasių 
mokiniams 

2021 m. vasario 12 d. Zapyškio pagrindinė 
mokykla arba nuotoliniu 

būdu 

E. Žaromskienė, +370-37-380057 
edita.zaromskiene@gmail.com 

 

14.  Lietuvos mokinių technologijų 

olimpiada 
(perkelta iš 2020 m.) 

Iki 2021 m. vasario 26 

d. 

Derinama V. Stipinienė, +370-37-380094 

virginija.stipiniene@centras.krs.lt 

2021 m. gegužės 14 d. 

15.  30-oji Lietuvos mokinių 

istorijos olimpiada  
(10–12/II-IV gimnazijos kl.)  

(perkelta iš 2020 m.) 

2021 m. vasario 26 d. Derinama V. Stipinienė, +370-37-380094 

virginija.stipiniene@centras.krs.lt 

2021 m. balandžio 16–17 

d. 

16.  Lietuvos mokinių dailės 

olimpiada (8–12 kl.) 

2021 m. vasario 30 d. 

 

Derinama V. Stipinienė, +370-37-380094 

virginija.stipiniene@centras.krs.lt 

2021 m. balandžio 16 d. 

17.  Lietuvos mokinių meninio 

skaitymo konkursas 

(perkeltas iš 2020 m.) 

2021 m. kovo mėn.  Šalies konkurse 

dalyvaus      2020 m. 

nugalėtojai 

A.Čibirienė, +370-37-380094 

aldona.cibiriene@centras.krs.lt 

2021 m. balandžio 23 d. 

18.  Lietuvos mokinių dainuojamosios 
poezijos konkursas 

2021 m. kovo mėn. 
 

Derinama A.Čibirienė, +370-37-380094 
aldona.cibiriene@centras.krs.lt 

2021 m. balandžio 16 d. 

19.  Kauno rajono mokinių konkursas 

„Makaronų tiltai“ 

2021 m. kovo mėn. Vandžiogalos gimnazija 

arba nuotoliniu būdu 

E. Žaromskienė, +370-37-380057 

edita.zaromskiene@gmail.com 

 

20.  Respublikinis anglų kalbos 
konkursas (9–10/I-II gimnazijos 

2021 m. kovo 2 d. 
 

Derinama E. Žaromskienė, +370-37-380057 
edita.zaromskiene@gmail.com 

2021 m. kovo 30 d. 
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kl.)  (perkelta iš 2020 m.) 

21.  10-oji geografijos olimpiada 

“Mano gaublys”  

 

2021 m. kovo 2 d. 2–4 

klasių mokiniai; 

2021 m. kovo 3 d. 6–8 
klasių mokiniai; 

2021 m. kovo 4 d. 9–12 

klasių mokiniai 

Derinama A.Čibirienė, +370-37-380094 

aldona.cibiriene@centras.krs.lt 

2021 m. kovo 2–4 d. 

22.  Kauno rajono IV klasių mokinių 
matematikos olimpiada 

2021 m. kovo 9 d.  Garliavos Jonučių 
progimnazija 

V. Stipinienė, +370-37-380094 
virginija.stipiniene@centras.krs.lt 

 

23.  Kauno rajono II klasių mokinių 

teksto nurašymo ir iliustravimo 
konkursas 

2021 m. kovo 10 d. Babtų gimnazija V. Stipinienė, +370-37-380094 

virginija.stipiniene@centras.krs.lt 

 

24.  33-ioji Lietuvos mokinių 

geografijos olimpiada  

(9–12/ I-IV gimnazijos kl.) 

2021 m. kovo 17 d.   Derinama A.Čibirienė, +370-37-380094 

aldona.cibiriene@centras.krs.lt 

2021 m. gegužės 6–8 d. 

25.  Tarptautinis matematikos 

konkursas KENGŪRA 

2021 m. kovo 18 d. Nuotoliniu būdu D. Klimantavičienė, +370-37-332529 

daiva.klimantaviciene@centras.krs.lt 

 

26.  Kauno rajono 9-12 klasių 

mokinių anglų/rusų/vokiečių 
kalbų            E. Pundzevičiaus 

vertimų konkursas 

2021 m. kovo 23 d.  Garliavos Jonučių 

progimnazija arba 
nuotoliniu būdu 

E. Žaromskienė, +370-37-380057 

edita.zaromskiene@gmail.com 

 

27.  14-oji 5–8 klasių  mokinių 

Lietuvos  biologijos olimpiada 

2021 m. kovo 24 d.  Derinama arba vyks 

nuotoliniu būdu 

D. Klimantavičienė, +370-37-332529 

daiva.klimantaviciene@centras.krs.lt 

2021 m. birželio 4 d. 

28.  Kauno rajono pradinių klasių 

mokinių konkursas „Mažieji 

talentai“ 

2021 m. kovo 25 d.  Šlienavos pagrindinė 

mokykla 

V. Stipinienė, +370-37-380094 

virginija.stipiniene@centras.krs.lt 

 

29.  Atvirasis 5-12 klasių mokinių 

Borutaičių poezijos konkursas 

2021 m. kovo-balandžio 

mėn. 

Derinama A.Čibirienė, +370-37-380094 

aldona.cibiriene@centras.krs.lt 

2020 m. gegužės mėn. 

30.  Kompiuterinio piešinio konkursas 
,,Pavasario spalvos” 

2021 m. kovo-balandžio 
mėn.  

Virtuali aplinka V. Stipinienė, +370-37-380094 
virginija.stipiniene@centras.krs.lt 

 

31.  Kauno rajono mokinių fizikos ir 

astronomijos konkursas 

2021 m. balandžio mėn. Domeikavos gimnazija 

arba nuotoliniu būdu 

E. Žaromskienė, +370-37-380057 

edita.zaromskiene@gmail.com 

 

32.  Kauno rajono IV klasių mokinių 
pasaulio pažinimo olimpiada 

2021 m. balandžio 12 d.  Domeikavos gimnazija V. Stipinienė, +370-37-380094 
virginija.stipiniene@centras.krs.lt 
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33.  Kauno rajono 5-8 klasių klasių 

mokinių lietuvių kalbos olimpiada 

2021 m. balandžio 15 d. Derinama A.Čibirienė, +370-37-380094 

aldona.cibiriene@centras.krs.lt 

 

34.  Kauno rajono 8 kl. mokinių  

anglų kalbos olimpiada  

2021 m. balandžio 22 d. Derinama E. Žaromskienė, +370-37-380057 

edita.zaromskiene@gmail.com 

 

35.  Kauno rajono mokinių viktorina 

(rusų kalba ) 

2021 m. balandžio 23 d. Derinama A.Čibirienė, +370-37-380094 

aldona.cibiriene@centras.krs.lt 

 

36.  Kauno rajono 5-10 klasių 

mokinių dainų užsienio kalba 
konkursas 

2021 m. gegužės mėn. Domeikavos gimnazija 

arba nuotoliniu būdu 

E. Žaromskienė, +370-37-380057 

edita.zaromskiene@gmail.com 

 

37.  Mokinių Scratch konkursas 2021 m. gegužės mėn. Derinama D. Klimantavičienė, +370-37-332529 

daiva.klimantaviciene@centras.krs.lt 

 

38.  Kauno rajono 5-6 klasių mokinių 
istorijos olimpiada  

2021 m. gegužės mėn.  VDU Žemės ūkio 
akademija 

V. Stipinienė, +370-37-380094 
virginija.stipiniene@centras.krs.lt 

 

39.  Kauno rajono 7-9 klasių mokinių 

istorijos olimpiada  

2021 m. gegužės mėn.  VDU Žemės ūkio 

akademija 

V. Stipinienė, +370-37-380094 

virginija.stipiniene@centras.krs.lt 

 

40.  Kauno rajono III klasių mokinių 
lietuvių k. konkursas „Skaitau, 

rašau, pagalbos neprašau“ 

2021 m. gegužės 11 d.  Garliavos A. Mitkaus 
pagrindinė mokykla 

V. Stipinienė, +370-37-380094 
virginija.stipiniene@centras.krs.lt 

 

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

2021 m. gegužės 12 d. VDU Žemės ūkio 
akademija arba 

nuotoliniu būdu 

E. Žaromskienė, +370-37-380057 
edita.zaromskiene@gmail.com 

 

42.  Kauno rajono 8-11 klasių 

mokinių raiškiojo skaitymo 
konkursas anglų kalba 

2021 m. gegužės 13 d. Garliavos Juozo Lukšos 

gimnazija arba 
nuotoliniu būdu 

E. Žaromskienė, +370-37-380057 

edita.zaromskiene@gmail.com 

 

43. 4

3

. 

Kauno rajono I-II klasių mokinių 

estafečių varžybos ,,Judėk ir būsi 

sveikas“ 

2021 m. gegužės 26 d.  Garliavos Jonučių 

progimnazija 

V. Stipinienė, +370-37-380094 

virginija.stipiniene@centras.krs.lt 

 

44.  Kauno rajono 3-4 klasių mokinių 

meninio skaitymo konkursas 

„Vaivorykštės spalvas paliesk“  

2021 m. birželio I 

savaitė 

Garliavos Jonučių 

progimnazija 

V. Stipinienė, +370-37-380094 

virginija.stipiniene@centras.krs.lt 

 

45.  Kauno rajono 3-4 klasių mokinių 
meninio skaitymo konkursas 

„Vaivorykštės spalvas paliesk“  

2021 m. birželio I 
savaitė 

Garliavos Jonučių 
progimnazija 

V. Stipinienė, +370-37-380094 
virginija.stipiniene@centras.krs.lt 

 

46.  Rajono 5-8 kl. mokinių 
gamtamokslinių (matematikos ir 

Data derinama Derinama D. Klimantavičienė, +370-37-332529 
daiva.klimantaviciene@centras.krs.lt 
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biologijos) STEM užduočių  

konkursas-viktorina 
 

 

 


