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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 TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 2020-2023 M. 

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. 

 

2022 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI 

1. Pasirengimas atnaujinto ugdymo turinio diegimui mokyklose 

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

3. Įtraukiojo ugdymo plano įgyvendinimas 

4. Švietimo įstaigų vadovų kompetencijos ugdymas ir valdymo veiksmingumo stiprinimas 
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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 ir savivaldybės tarybos sprendimus, 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 teminiu ir klientų atžvilgiu. 

 Kvalifikacijos tobulinimo programų kokybė ir prieinamumas, 

atitiktis klientų poreikiams ir nacionaliniams bei rajono švietimo 

prioritetams. 

 Šalies ir tarptautinių projektų rengimo, koordinavimo ir sklaidos 

patirtis bei tarptautinis pripažinimas. 

 Efektyvus bendradarbiavimas su rajono, šalies, tarptautinėmis 

švietimo, kultūros, sporto įstaigomis 

 Įstaigos įvaizdis 

 Teikiamų mokymo paslaugų ir pagalbos mokytojui, mokyklai 

grįžtamojo ryšio pamatavimas. 

 Mokinių pasiekimų ir mokyklų išorinio vertinimo duomenų analizė 

ir duomenų naudojimas mokytojų kvalifikacijos tobulinime bei 

metodinėje veikloje.  

 Nepakankamas bendradarbiavimas su neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo tiekėjais – nevyriausybinėmis bei privačiomis 

organizacijomis ir nepakankama neformaliojo suagusiųjų švietimo 

paslaugų įvairovė 

 Metodininko etato trūkumas dėl padidėjusių veiklos funkcijų 

 

Galimybės Grėsmės 

 Bendradarbiaujant su Kultūros, švietimo ir sporto skyriumi 

rengiamos kompetencijų tobulinimo programos, pagrįstos 

 Sparčiai auganti neformaliojo suaugusiųjų švietimo centrų 

konkurencija (vien tik Kaune veikia 14 įstaigų) ir didžiulė 
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mokyklų vidinio ir išorinio vertinimo, NMPP, PPUP ir VBE 

rezultatais. 

 Glaudesnis bendradarbiavimas su dalykų metodiniais būreliais, 

siekiant geresnių mokinių pasiekimų ir pasirengimo atnaujinto 

ugdymo turinio diegimui 

 Platesnis tikslinių grupių (socialiniai darbuotojai, valstybės 

tarnautojai, kultūros darbuotojai, mokinių tėvai, mokiniai) 

įtraukimas į mokymus ir įvairius renginius 

 „Jaunojo pedagogo klubas“ – pedagoginio personalo 

atnaujinimui 

 Bendravimo ir bendradarbiavimo ryšių stiprinimas su rajono 

vietos veiklos grupe, nevyriausybinėmis organizacijomis bei 

kitais neformaliojo suaugusiųjų švietimo tiekėjais 

 Tinklaveikos ir profesinių dialogų su rajono ir šalies mokyklomis 

vystymas 

programų pasiūla mokytojams ir vadovams. 

 Neįgyvendinami visi planuoti renginiai ir priemonės dėl Force 

Majeure, papildomų deleguotų funkcijų 

 

 

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. Metodininkai 5 

4. Vyr.buhalterė 1 

5. Kompiuterijos inžinierius  1 

6. Personalo specialistas 1 

7.   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 Siektini rezultatai Terminai 

Ištekliai (EUR) 

Atsakingas 

asmuo 

Biudžeto 

lėšos 

Lėšos iš 

kitų 

šaltinių 

1.Tobulinti 

besimokančiųjų 

suaugusiųjų profesines 

kompetencijas, 

atsižvelgiant į jų 

poreikius bei į 

nacionalinius ir 

regioninius švietimo, 

kultūros ir sporto 

politikos prioritetus. 

Pedagoginių darbuotojų 

profesinių kompetencijų 

tobulinimas: 

Profesinių (bendrųjų, 

dalykinių, vadybinių) 

kompetencijų tobulinimo 

poreikio Kauno rajono 

ugdymo įstaigose ir 

metodiniuose būreliuose 

analizė 

 

Apklausti 80 proc. rajono mokyklų 

vadovų, mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų. Išanalizuoti 

1-2 mokyklų išorinio vertinimo 

rezultatai ir pasiūlyti mokymai. 

Atsižvelgiant į 4 Kauno rajono 

mokyklų, dalyvaujančių kokybės 

krepšelio programoje, poreikius 

parengtos 2-4 kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

Vasaris-

gruodis 

ŽI*  L. Ruzgienė 

Vykdoma įgyvendintų 

kvalifikacijos tobulinimo 

programų stebėsena  

Parengtas kvalifikacijos 

tobulinimo programų stebėsenos 

klausimynas ir ataskaita (1 vnt.) 

Kovas - 

gruodis 

ŽI*  L. Ruzgienė 

Mokytojų, vadovų, pagalbos 

specialistų kvalifikacijos 

tobulinimo programų ( ≤40 

val.) rengimas ir 

įgyvendinimas 

Parengtos 8-10 ilgalaikių (40 val. 

ir daugiau) kvalifikacijos 

tobulinimo programų. 800-900 

Kauno rajono mokytojų (80 proc.) 

patobulins profesines 

kompetencijas 

Vasaris-

gruodis 

ŽI* Dalyvio 

mokestis 

E. Žaromskienė  

 

Parengtos 2 lyderystės ugdymo 

programos (40 – 80 val.) Kauno 

rajono mokyklų vadovams 

(pradedantiesiems ir patyrusiems), 

kurių metu 90 proc. dalyvių 

patobulins vadybines 

Kovas-

lapkritis 

 Dalyvių 

mokestis 

L. Ruzgienė 
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kompetencijas 

Pasirengimas atnaujintų 

BUP diegimui mokyklose  

Parengtas Švietimo centro UTA 

įgyvendinimo planas (1 vnt.) 

Kovas-

balandis 

ŽI*  L. Ruzgienė 

Kauno rajono mokytojų, 

deleguotų į Nacionalinės 

švietimo agentūros (NŠA) 

mokymus, skirtus UTA, 

veiklos koordinavimas 

Sudarytos sąlygos daugiau nei 42 

mokytojų, dalyvaujančių 

nacionaliniuose UTA mokymuose, 

patirties sklaidai; suorganizuoti ne 

mažiau nei 25 sklaidos renginiai 

dalykų mokytojams ir direktorių 

pavaduotojams ugdymui. 

Sausis-

gruodis 

ŽI*  E. Žaromskienė 

Organizuoti pilotinių mokyklų 

(VDU Ugnės Karvelis gimnazijos 

ir Raudondvario A. ir A. Kriauzų 

pradinės mokyklos) 4-6 gerosios 

patirties sklaidos renginiai 

Sausis-

gruodis 

ŽI*, 

biudžeto 

lėšos 

(600 

Eur) 

 L. Ruzgienė 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų parengimas UTA 

diegimui 

Organizuotos 2 programos (po 8 

modulius, 96 akad. val.) mokymai, 

patobulintos 60-100 mokytojų 

profesinės kompetencijos.  

Kovas-

birželis 

 Dalyvio 

mokestis 

R. Sasnauskienė 

Įtraukiojo ugdymo plano 

(2021-2024 m.) 

įgyvendinimas 

 

Parengtas klausimynas poreikiui 

nustatyti ir atlikta duomenų 

analizė  

Vasaris -

kovas 

4000 Eur  V. Stipinienė 

Parengtos 2 kvalifikacijos 

tobulinimo programos (40 val.), 

kuriose dalyvaus apie 700 

mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų 

Balandis-

gruodis 

 Dalyvio 

mokestis 

V. Stipinienė 

Organizuoti 6-7 tėvų švietimo 

renginiai 

Gegužė-

gruodis 

3600 Eur  V. Stipinienė 
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Mokytojų metodinė veikla, 

orientuojantis į mokinių 

kūrybiškumo, kritinio 

mąstymo didinimą ir 

aukštesnius mokinių 

pasiekimus: 

25 metodinių būrelių veiklos 

planų parengimas ir jų 

įgyvendinimas  

Sausis-

gruodis 

 

Biudžeto 

lėšos 

Dalyvio 

mokestis 

L. Ruzgienė 

Direktorių pavaduotojų 

ugdymui veiklos grupių 

koordinavimas  

Veiklos planų parengimas (2 vnt.) 

17 metodinių renginių, 4 

tinklaveikos renginiai su 

Klaipėdos rajono pavaduotojais 

ugdymui; 2 stažuotės Kauno ir 

Klaipėdos rajonų mokyklose; 

konferencija „Projektinės veiklos 

sėkmės istorijos mokinių 

pažangai“. Renginiuose dalyvaus 

55-60 rajono direktorių 

pavaduotojų ugdymui 

Sausis-

gruodis 

 

ŽI* Dalyvio 

mokestis 

L. Ruzgienė 

R. Sasnauskienė 

Projektų, skirtų mokytojų 

kompetencijų tobulinimui, 

įgyvendinimas: 

 Erasmus+ KA2 

„Mokytojas 4.0“ 

 Erasmus+KA220 

„Inovatyvūs būdai ir 

metodai, dirbant su iš 

emigracijos grįžusiais ir 

atvykusiais mokiniais, 

siekiant maksimaliai didinti 

jų socialinę įtrauktį ir 

mokymosi efektyvumą“ 

 Erasmus+ KA220 

Up2DigiSchool – 

Sukurti 5-6 intelektiniai produktai 

(mokomoji medžiaga, programos, 

atviri mokymosi ištekliai, 

mokymosi platformos) 

Projekto veiklose dalyvaus 70 ir 

daugiau rajono mokytojų 

Sausis-

gruodis 

 Projektų 

lėšos 

Ž. Kemeklienė 
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perspektyvus pedagoginis 

požiūris į skaitmeninį 

mokyklinį ugdymą“ 

Aktualios informacijos apie 

pedagogines naujoves ir 

įgyvendintas veiklas 

viešinimas 

Parengti 9 naujienlaiškia,švietimo 

centro veiklų viešinmas interneto 

svetainėje ir Facebook paskyroje.  

Sausis-

gruodis 

ŽI* 

 

 L. Montrimaitė 

2. Tobulinti 

suaugusiųjų 

bendrąsias 

kompetencijas, 

užtikrinančias 

asmeninį tobulėjimą, 

aktyvią socialinę 

integraciją bei 

užimtumą, fizinį 

aktyvumą 

Socialinių darbuotojų, 

valstybės tarnautojų, 

kultūros darbuotojų 

profesinių ir bendrųjų 

kompetencijų tobulinimas 

 

Atliktas darbuotojų mokymosi 

poreikio tyrimas ir parengta 

analizė 

Vasario-

kovo mėn. 

 

ŽI* 

 

 L. Montrimaitė 

Parengtos 4-6 mokymosi 

programos ir organizuoti mokymai 

80-120 žmonių 

Kovas - 

gegužė 

ŽI* 

 

Dalyvio 

mokestis 

L. Montrimaitė 

Suaugusiųjų švietėjų-

praktikų andragoginių ir 

bendrųjų kompetencijų 

tobulinimas 

Parengtas neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo projektas (1 

vnt.) ir organizuoti mokymai 40-

60 žmonių. 

Balandis - 

gruodis 

ŽI* 

 

Projekto 

lėšos 

L. Montrimaitė 

Stažuotės suaugusiųjų švietėjams 

praktikams(4 asmenys) Kroatijoje, 

Suomijoje (Erasmus+KA1 

projektas) 

Kovas-

gruodis 

 Projekto 

lėšos 

L. Montrimaitė 

Suaugusiųjų mokymosi savaitės 

renginių (apie 40 vnt.) 

organizavimas, kuriuose dalyvaus 

1000 rajono gyventojų 

Lapkritis  Projekto 

lėšos 

L. Montrimaitė 

TAU universiteto veiklos 

koordinavimas ir 

organizavimas 

TAU universiteto veiklos 

tvarkaraščių (24 vnt.) (pavasario ir 

rudens sesijoms) parengimas 12-ai 

fakultetų  

Sausis, 

rugsėjis 

ŽI*  E. Žaromskienė 
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120 renginių organizavimas TAU 

fakultetų dalyviams (apie 2000 

žmonių) 

Sausis, 

gruodis 

ŽI*  E. Žaromskienė 

TAU jubiliejinės knygos, skirtos 

10-mečiui, rengimas ir leidyba 

Kovas-

balandis 

Biudžeto 

lėšos 

2600 Eur 

 E. Žaromskienė 

TAU 10-čio šventės 

organizavimas, kurioje dalyvaus 

apie 400 asmenų 

Gegužė Biudžeto 

lėšos 

7000 Eur 

 E. Žaromskienė 

TAU projektų (fizinio 

aktyvumo, savanorystės, 

sveikatos stiprinimas) 

įgyvendinimas  

Įgyvendinti 3 projektai Sukurti 3 

intelektiniai produktai (mokomoji 

medžiaga, programos, sėkmės 

istorijos, naudingų išteklių 

biblioteka, 2 sporto fiestos, 3 

žygiai, funkcinės treniruotės, 

paskaitos, dialoginės grupės) 

Projektų veiklose dalyvaus 500 ir 

daugiau rajono gyventojų. 

Sausis-

gruodis 

 Projekto 

lėšos 

 

E. Žaromskienė 

3. Sudaryti sąlygas 

mokinių 

savirealizacijai bei 

saviraiškai (konkursai, 

olimpiados, parodos, 

projektai), siekiant 

aukštesnių mokymosi 

rezultatų, ypač gamtos, 

technologijų, 

matematikos, 

inžinerijos (STEAM) 

srityse 

Mokinių pasiekimų (PUPP, 

VBU) duomenų analizė ir 

aptarimas su mokyklų 

vadovais, metodinių būrelių 

nariais 

Atlikta 2021 – 2022 m.mokinių 

pasiekimų pokyčio analizė, 

išsiaiškintos probleminės sritys, 

suplanuotos priemonės mokinių 

pasiekimams gerinti: kvalifikacijos 

tobulinimo seminarai, metodinės 

veiklos, pasitarimai su atskiromis 

mokyklomis (18) bei mokyklų 

vadovais. 

Rugpjūtis-

spalis 

ŽI*  L. Montrimaitė 

Mokinių olimpiadų ir 

konkursų ir kitų renginių 

organizavimas  

Suorganizuoti 48 mokinių 

olimpiados ir konkursai pagal 

planą (žr.1 Priedas), kuriose 

dalyvaus virš 1000 mokinių. 

Sausis-

gruodis 

Biudžeto 

lėšos 

3000 Eur 

 E. Žaromskienė 
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Ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

mokinių parodos, šventės, akcijos  

Sausis-

gruodis 

ŽI*  R. Sasnauskienė 

Jaunojo pedagogo klubos 

veiklos organizavimas pagal 

veiklos planą, 

bendradarbiaujant su VDU 

Švietimo akademija 

 

Parengtas veiklos planas 2022 m.  

(1 vnt.) ir viešinamoji medžiaga. 

Dalyvauja 30 Kauno rajono 9-12 

klasių mokinių. Suorganizuota 12 

konsultacijų abiturientams, 2-3 

dienų stovykla, organizuotos 7-8 

nuotolinės paskaitos, 4-5 

edukacinės išvykos, 4 atviros 

veiklos 

Sausis- 

gruodis 

Biudžeto 

lėšos 

7000 Eur 

 L. Ruzgienė 

R. Sasnauskienė 

E. Žaromskienė 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

1. Švietimo centro veiklos planas tikslinamas, konkretinamas mėnesio veiklos planuose. 

2. Už veiklos plano savalaikį, kokybišką įgyvendinimą atsakingi švietimo centro darbuotojai. 

3. Tikslų ir uždavinių įgyvendinimas aptariamas švietimo centro darbuotojų pasitarimuose. 

4. Metų pabaigoje parengiama švietimo centro veiklos ataskaita. 
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 PATVIRTINTA 

 Kauno rajono švietimo centro 
 direktoriaus  

 2021 m. gruodžio  20 d. 

 įsakymu Nr. T1-155 

 
 

2022 M. KAUNO RAJONO MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ GRAFIKAS 

 

1. LIETUVOS MOKINIŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 

Eil. 

Nr. 
Renginys Papildoma informacija 

Renginio 

organizavimo 

laikas mieste, 

rajone, 

apskrityje 

Paraiškų, dalyvių sąrašų arba 

darbų pristatymo kitam etapui 

data ir vieta
1
 

Atsakingas asmuo 

1. 
60-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada 

https://www.lmnsc.lt/chemijos/ 
2022 m.  
sausio 14 d. 

Iki vasario 7 d. privaloma atrinktų 

dalyvių registracija tinklapiuose 
www.olimpiados.lt arba 

www.lmnsc.lt 

V. Stipinienė 

2. 
Lietuvos mokinių anglų 
kalbos olimpiada (11/III 

gimnazijos kl.) 

https://www.lmnsc.lt/anglu_k_/ 
2022 m.  

sausio 20 d. 

Iki 2022 m. sausio 27 d. (dalyvių 

registracijos forma bus atsiųsta) 
Ž.Kemeklienė 

3. 
54-oji Lietuvos mokinių 
biologijos olimpiada 

https://www.lmnsc.lt/biologija/ 
2022 m.  
sausio 21 d. 

Iki vasario 21 d. privaloma 

atrinktų dalyvių registracija 
tinklapiuose www.olimpiados.lt 

arba www.lmnsc.lt 

D.Klimantavičienė 

4. 
54-asis Lietuvos mokinių 
jaunųjų filologų konkursas 

https://www.lmnsc.lt/jaunuju_filolo
gu/ 

2022 m.  
sausio 21 d. 

Iki 2022 m. sausio 28 d. 

(pristatymo forma ir adresas bus 
paskelbti interneto svetainėje 

www.lmnsc.lt) 

A.Čibirienė 

5. 
69-oji Lietuvos mokinių 
fizikos olimpiada 

https://www.lmnsc.lt/fizikos/ 
2022 m.  
sausio 27 d. 

Iki 2019 m. vasario 11 d. siųsti 
LMNŠC, Žirmūnų g. 1B, LT-

E.Žaromskienė 

                                                

 

http://www.lmnsc.lt/
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09101 Vilnius 

6. 
33-ioji Lietuvos mokinių 
informatikos olimpiada (8, 

9–12/I-IV gimnazijos kl.) 

https://www.lmnsc.lt/informatikos/ 
III etapo l dalis 
2022 m.  

sausio 28 d. 

Šalies etapo atrankinės dalies 

dalyvių sąrašai turi būti 

pateikiami iki 2022 m. sausio 14 
d. internetu 

D.Klimantavičienė 

7. 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros olimpiada 

Lietuvos ir užsienio 
lietuviškų mokyklų 9–12/I-

IV gimnazijos klasių 

mokiniams 

https://www.lmnsc.lt/lietuviu_kalb
os_olimpiada/ 

2022 m. 
vasario 1 d. 

Iki 2022 m. vasario 5 d. (dalyvių 
registracijos forma bus atsiųsta) 

A.Čibirienė 

8. 

Lietuvos mokinių vokiečių 

kalbos olimpiada (11/III 

gimnazijos kl.) ir vokiečių 

kalbos konkursas (8 kl.) 

https://www.lmnsc.lt/vokieciu_k_/ 
2022 m.  

vasario 2 d. 

Iki 2022 m. vasario 11 d. siųsti 

LMNŠC, Žirmūnų g. 1B, LT-
09101 Vilnius 

L.Montrimaitė 

9. 
Respublikinis anglų kalbos 

konkursas (9-10 kl.) 
https://www.lmnsc.lt/anglu_k_/ 

2022 m.  

vasario 4 d. 

Iki 2021 m. vasario 11 d. (dalyvių 

registracijos forma bus atsiųsta) 
Ž.Kemeklienė 

10. 
Lietuvos mokinių meninio 
skaitymo konkursas 

https://www.lmnsc.lt/meninio_skait
ymo/ 

2022 m.  
vasario 8 d. 

Apie renginius regionuose 

informacija bus pateikiama 
atskiru raštu ir interneto svetainėje 

www.lmnsc.lt 

A.Čibirienė 

11. 
28-oji Lietuvos mokinių 

dailės olimpiada  
https://www.lmnsc.lt/dailes/ 

2022 m.  

vasario 9 d.  

Dalyvių registracija iki 2022 m. 
kovo 4 d. Registracijos nuoroda 

bus tinklapyje www.lmnsc.lt  

V.Stipinienė 

12. 

29-oji Lietuvos mokinių 

rusų (gimtosios ir užsienio) 
kalbos olimpiada (10–11 

kl.) 

https://www.lmnsc.lt/rusu_k_/ 
2022 m.  
vasario 10 d.  

Iki 2022 m. vasario 17 d. (dalyvių 
registracijos forma bus atsiųsta) 

A.Čibirienė 

13. 

70-oji Lietuvos mokinių 

matematikos olimpiada (9–
12 kl.) 

https://www.lmnsc.lt/matematikos/ 

2022 m. 

vasario 11 d. 
  

Iki 2021 m. vasario 28 d. internetu 

(dalyvių registracijos forma bus 
atsiųsta). 

D.Klimantavičienė 

14. 

51-asis tarptautinis jaunimo 

epistolinio rašinio 
konkursas 

  

https://www.lmnsc.lt/epistolinio_ra
sinio/ 

2022 m.  

vasario 21 d. 

 

Iki 2022 m. kovo 3 d. 

(pristatymo forma, adresas bus 
nurodyti interneto svetainėje 

www.lmnsc.lt) 

A.Čibirienė 
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15. 

31-oji Lietuvos mokinių 

istorijos olimpiada (10–

12/II-IV gimnazijos kl.) 

https://www.lmnsc.lt/istorijos/ 
2022 m.  

vasario 24 d.  

Iki 2022 m. kovo 4 d. (dalyvių 

registracijos forma bus atsiųsta) 
V.Stipinienė 

16. 
IV-oji Lietuvos mokinių 

etninės kultūros olimpiada 

https://www.lmnsc.lt/etnines-

kulturos-olimpiada/ 

II etapas 
iki 2022 m. 

kovo 1 d. 

Iki 2022 m. kovo 15 d. 
(dalyvių registracijos forma bus 

atsiųsta) 

E. Žaromskienė 

 

17. 
12-oji geografijos 

olimpiada „Mano gaublys“ 

Lietuvos geografijos mokytojų 

asociacija, http://manogaublys.lt/ 

2022 m.  

kovo 1–3 d. 
 Ž.Kemeklienė 

18. 

Lietuvos mokinių 

dainuojamosios poezijos 

konkursas 

 
2022 m.  
kovo 4 d. 

Garliavos Juozo Lukšos 
gimnazijoje 

A.Čibirienė 

19. 
Lietuvos mokinių 

technologijų olimpiada 
https://www.lmnsc.lt/technologiju/ 

2022 m.  

kovo 16 d. 

Dalyvių registracija 
tinklapyje www.lmnsc.lt iki 

2022 m. balandžio 4d. 

V.Stipinienė 

20. 
34-oji Lietuvos mokinių 
geografijos olimpiada (9–

12 kl.) 

https://www.lmnsc.lt/geografijos/ 
2022 m.  

kovo 17 d.  

Iki 2022 m. kovo 24 d. (dalyvių 

registracijos forma bus atsiųsta) 
Ž.Kemeklienė 

21. 

2-oji Lietuvos mokinių 

geografijos olimpiada (7-8 
kl.) 

Lietuvos geografijos mokytojų 

asociacija, https://geografija.lt/ 

2022 m. 

balandžio 12  
ir 14 d.  

 Ž.Kemeklienė 

 

2. KAUNO RAJONO ŠVIETIMO CENTRO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 

 Renginys 
Renginio 

organizavimo 

laikas 

Renginio organizavimo būdas, 

renginio vieta 
Atsakingas asmuo 

1.  Kauno rajono 8 kl. mokinių  anglų kalbos olimpiada  
2022 m.  

sausio 11 d. 
Vyks nuotoliniu būdu 

Ž. Kemeklienė 

 

2.  
Kauno rajono III klasių mokinių lietuvių k. konkursas „Skaitau, 

rašau, pagalbos neprašau“ 

2022 m.  

vasario 28 d.  

Garliavos Adomo Mitkaus 

pagrindinė mokykla 

V. Stipinienė 

 

3.  Kauno rajono mokinių konkursas „Makaronų tiltai“ 
2022 m.  

kovo mėn. 
Domeikavos gimnazija 

E. Žaromskienė 

 

4.  Kauno rajono IV klasių mokinių matematikos olimpiada 
2022 m.  

kovo 9 d.  
Garliavos Jonučių progimnazija 

V. Stipinienė 

 

5.  
Kauno rajono II klasių mokinių teksto nurašymo ir iliustravimo 

konkursas 

2022 m.  

kovo 10 d. 
Babtų gimnazija 

V. Stipinienė 
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6.  Matematikos konkursas KENGŪRA 
2022 m.  

kovo 18 d. 
nuotoliniu būdu D. Klimantavičienė 

7.  
Kauno rajono 9-12 klasių mokinių anglų/rusų/vokiečių kalbų            

E. Pundzevičiaus vertimų konkursas 

2022 m.  

kovo 23 d.  
Garliavos Jonučių progimnazija 

Ž. Kemeklienė 

 

8.  
Kauno rajono pradinių klasių mokinių konkursas „Mažieji 

talentai“ 

2022 m.  

kovo 24 d.  
Šlienavos pagrindinė mokykla V. Stipinienė 

9.  
Respublikinis atvirasis 5-12 klasių mokinių Borutaičių poezijos 
konkursas 

2022 m. 
balandžio mėn. 

Garliavos Jonučių progimnazija 
A.Čibirienė 
 

10.  
Kauno rajono kompiuterinio piešinio konkursas ,,Pavasario 

spalvos” 

2022 m. kovo-

balandžio mėn.  
Babtų gimnazija 

V. Stipinienė 

 

11.  Kauno rajono mokinių fizikos ir astronomijos konkursas 
2022 m.  
balandžio mėn. 

Domeikavos gimnazija 
E. Žaromskienė 
 

12.  Kauno rajono 8-9 klasių mokinių chemijos konkursas  
2022 m. 

balandžio 8 d. 
Kulautuvos pagrindinė mokykla V. Stipinienė 

13.  Kauno rajono IV klasių mokinių pasaulio pažinimo olimpiada 
2022 m.  
balandžio 12 d.  

Domeikavos gimnazija 
V. Stipinienė 
 

14.  Kauno rajono 5-8 klasių klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiada 
2022 m.  

balandžio 26 d. 
Vieta derinama 

A.Čibirienė 

 

15.  Kauno rajono 8-10 klasių mokinių konkursas ,,Eruditų turnyras“  
2022 m. 
balandžio 29 d. 

Kulautuvos pagrindinė mokykla V. Stipinienė 

16.  Kauno rajono 5-10 klasių mokinių dainų užsienio kalba konkursas 
2022 m.  

gegužės mėn. 
Domeikavos gimnazija Ž. Kemeklienė  

17.  
Kauno rajono mokinių informacinių technologijų konkursas 
„Scratch“  

2022 m.  
gegužės mėn. 

Vieta derinama D. Klimantavičienė 

18.  Kauno rajono 5-6 klasių mokinių istorijos olimpiada  
2022 m.  

gegužės mėn.  
Vieta derinama 

V. Stipinienė 

 

19.  Kauno rajono 7-9 klasių mokinių istorijos olimpiada  
2022 m.  
gegužės mėn.  

Vieta derinama 
V. Stipinienė 
 

20.  
Kauno rajono 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas-

šventė  ,,Mane augina žodžiai“  

2022 m.  

gegužės 4 d.  
Lapių pagrindinė mokykla 

V. Stipinienė 

 

21.  Kauno rajono 1-4 klasių mokinių saugaus eismo konkursas  
2022 m.  
gegužės 5 d.  

Lapių pagrindinė mokykla V. Stipinienė  

22.  Kauno rajono 3-4 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada 
2022 m.  

gegužės 12 d. 
Vieta derinama Ž. Kemeklienė  
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23.  
Kauno rajono 8-11 klasių mokinių raiškiojo skaitymo konkursas 

anglų kalba 

2022 m.  

gegužės 13 d. 
Garliavos Juozo Lukšos gimnazija Ž. Kemeklienė  

24.  
Kauno rajono 1-2 klasių mokinių estafečių varžybos ,,Judėk ir 

būsi sveikas“ 

2022 m.  

gegužės 26 d.  
Ringaudų pradinė V. Stipinienė 

25.  
Respublikinis 5-12 klasių mokinių tapybos darbų konkursas 
„Rudens natiurmortas“ 

2022 m.  
lapkričio mėn. 

Lapių pagrindinė mokykla V. Stipinienė 

26.  Kauno rajono 2-4 klasių mokinių konkursas ,,Gudrutis” 
2022 m.  

lapkričio 17 d. 
Ringaudų pradinė mokykla V. Stipinienė 

27. 
Kauno rajono 5-8 klasių mokinių gamtamokslinių (matematikos ir 
biologijos) STEM užduočių  konkursas-viktorina 

Data derinama Vieta derinama D. Klimantavičienė 

 

ŽI* - žmogiškieji ištekliai 


