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Kvalifikacijos tobulinimo prioritetai: 

 

 Skaitmeninio raštingumo tobulinimas. 

 Mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant jo pažangos. 

 Bendradarbiavimo gebėjimų, reikalingų ugdyti ir teikti reikalingą švietimo pagalbą ir paslaugas, 

tobulinimas. 

 Lyderystės ugdymui ir mokymuisi stiprinimas. 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 

Renginio pavadinimas Data ir vieta Atsakingas 

Kompiuterinio raštingumo kursai (80 val.) Garliavos 

Jonučių progimnazijos mokytojams pagal kvalifikacijos 
tobulinimo programą „Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos 

tobulinimas”  
Lektorės:  

V. Levanauskaitė, Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos 

matematikos ir informacinių technologijų mokytoja 
metodininkė;  

D. Varškevičienė, Ežerėlio ir  Zapyškio pagrindinės 

mokyklos informacinių technologijų mokytoja metodininkė. 

2021-02-17 – 

2021-03-17 
Google Meet ir 

„Zoom“ 

platforma 

D. Klimantavičienė 

Seminarų ciklas Babtų gimnazijos mokytojams pagal (40 

val.) kvalifikacijos tobulinimo programą „IKT įrankiai 

mokytojui ir pagalbos mokiniui specialistui: paprastai ir 

suprantamai” 
Lektorė - Giedrė Strankauskienė  

Vasario 15-19 d. 

nuotoliniu būdu 

D. Klimantavičienė 

Kvalifikacijos tobulinimo programa kūno kultūros 

mokytojams, ketinantiems mokyti pagal pradinio ugdymo 

programą. 

Nuoroda registracijai: 

https://forms.gle/dkm9ejNND8EQMTbo9  
Lektoriai:  

doc. dr. Laima Trinkūnienė, Lietuvos sporto universitetas,  

doc. dr. Rita Gruodytė-Račienė, Lietuvos sporto universitetas, 
doc. dr. Ilona Tilindienė, Lietuvos sporto universitetas,  

Edita Piekienė, Kauno Tado Ivanausko progimnazijos 

pradinio ugdymo pedagogė 

Vasario 15, 
17,18,19 d. 

10-16 val. 

„Zoom” platforma 

L. Montrimaitė 

Nemokami mokymai „Sudėtingų situacijų valdymas ir 

pasitikėjimo savimi stiprinimas” (2 dalys) Kauno rajono 

savivaldybės kultūros darbuotojams, bendruomenių 
atstovams, valstybės tarnautojams (I sesija) 

Lektorė – Nomeda Marazienė, VšĮ ,,Lyderystės ekspertų 

Vasario 1 d. 

13 val. 

„Zoom” platforma 
I sesija 

L. Montrimaitė 

http://www.centras.krs.lt/
mailto:info@centras.krs.lt
mailto:ppt@centras.krs.lt
https://forms.gle/dkm9ejNND8EQMTbo9


grupė” 

Nuoroda registracijai: 
https://forms.gle/TZbhGPVW4BRGNtZt7   

Mokymai finansuojami Kauno rajono savivaldybės 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos lėšomis.  

Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 

mokytojams „Pedagogo vaidmuo bendrojo ugdymo grupėje 

esant ypatingiems vaikams ir dirbant mišriu būdu (nuotoliniu 
ir kontaktiniu)”, pagal kvalifikacijos tobulinimo programą 

„Ypatingų vaikų pažinimas ir integravimas į bendrojo 

ugdymo grupę/klasę”. 

Lektorė – doc.dr. Sigita Burvytė, VDU Švietimo akademija 
Registracija: https://forms.gle/CJvwmij5ekzQ1o446  

Vasario 3 d. 

13 val.  

„Zoom” platforma 

R. Sasnauskienė 

Seminaras pradinio ugdymo mokytojams „Nuotolinės 

fizinio ugdymo pamokos pradiniame ugdyme: fizinis 
pajėgumas” pagal programą „Šiuolaikinė fizinio ugdymo 

pamoka” 

Lektorius – prof. dr. Arūnas Emeljanovas, LSU Fizinio ir 
socialinio ugdymo katedra 

Registracija: https://forms.gle/LvtntvE3a555GMo99  

Vasario 3 d. 

14 d. 
„Zoom” platforma 

L.Montrimaitė 

Seminaras Zapyškio pagrindinės mokyklos mokytojams 
,,Šeimos ir mokyklos partnerystė: svarbiausi bendravimo ir 

bendradarbiavimo raktai” pagal kvalifikacijos tobulinimo 

programą ,,Mokytojo asmeninių galių ir bendruomenės 
sutelktumo stiprinimas”. 

Lektorė – psichologė Asta Blandė 

Vasario 4 d. 
12 val.  

„Zoom” platforma 

V. Stipinienė 

Seminaras matematikos mokytojams „Kas keičiasi 
atnaujinamoje matematikos programoje, kaip pasirengti 

pokyčiams“, pagal 80 val. kvalifikacijos tobulinimo programą 

„Inovacijos matematinio ugdymo srityje“ 
Lektorė - doc. dr.  V. Sičiūnienė 

 Registracija: https://forms.gle/jnjSKvuHn65RCb81A  

Vasario 4 d.  
15 val.  

„Zoom” platforma 

 

D. Klimantavičienė 

Seminaras ikimokyklinio ugdymo mokytojams „Socialinių 
emocinių įgūdžių ugdymas integruojant Kimochis programą. 

Įvadinė dalis”  pagal programą  „Socialinių emocinių įgūdžių 

ugdymas integruojant Kimochis programą”  

Lektorė – Gintarė Visockė-Vadlugė 
Registracija:  https://forms.gle/e4aJJnwuLHcMFh4GA  

Vasario 9 d.  
13 val.  

„Zoom” platforma 

R. Sasnauskienė 

Nemokami mokymai „Sudėtingų situacijų valdymas ir 
pasitikėjimo savimi stiprinimas” (2 dalys) Kauno rajono 

savivaldybės kultūros darbuotojams, bendruomenių 

atstovams, valstybės tarnautojams (II sesija) 

Lektorė – Nomeda Marazienė, VšĮ ,,Lyderystės ekspertų 
grupė” 

Mokymai finansuojami Kauno rajono savivaldybės 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos lėšomis.  

Vasario 10 d. 
13 val. 

„Zoom” platforma 

II sesija 

L.Montrimaitė 

Nemokamų seminarų ciklas “Motivating and Engaging Learning 

Experience” anglų kalbos mokytojams bendradarbiaujant su 

Pearson Ltd  
Lektoriai: Vaughan Jones ir Joanne Hunter  

Registracija: https://forms.gle/YQHeXAbbePwmVArK6  

Vasario 17 d. 

10 val. 

Pearson 
„Zoom” platforma 

E.Žaromskienė 

Seminarų ciklas Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos 

mokytojams „Įtraukusis ugdymas” pagal kvalifikacijos 

tobulinimo programą “ 

Vasario 17-19 d. 
10 val. 

„Zoom” platforma 

L. Ruzgienė 

https://forms.gle/TZbhGPVW4BRGNtZt7
https://forms.gle/CJvwmij5ekzQ1o446
https://forms.gle/LvtntvE3a555GMo99
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Seminaras ikimokyklinio ugdymo mokytojams „Socialinių 

emocinių įgūdžių ugdymas integruojant Kimochis programą. 
Įvadinė dalis”  pagal programą  „Socialinių emocinių įgūdžių 

ugdymas integruojant Kimochis programą”  

Lektorė – Gintarė Visockė-Vadlugė 

Registracija: https://forms.gle/8A3NGgssCvSN5ZbN9  

Vasario 18 d.  

13 val.  
„Zoom” platforma 

II srautas 

R. Sasnauskienė 

Nemokamas internetinis seminaras Kauno rajono kultūros 

centrų darbuotojams ir bendruomeninių organizacijų 
nariams „Lietuvos provincijos savitumo perlai ir būdai juos 

patraukliai ir išradingai pristatyti visuomenei” 

Lektorė – Edita Mildažytė, žurnalistė, prodiuserė, laidų 

vedėja 
Registracija:  https://forms.gle/cvvhScYV56KeAeqG7  

Seminaras finansuojamas Kauno rajono savivaldybės 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos lėšomis 

Vasario 19 d. 

10 val. 
“Google meet” 

platforma 

E. Žaromskienė 

Seminaras Ežerėlio pagrindinės mokyklos bendruomenei 

„Mąstymo gebėjimų ugdymas” pagal kvalifikacijos 

tobulinimo programą „Pamokos struktūros kokybė”. 
Lektorė – Loreta Šernienė, Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos 

direktorė 

Vasario 19 d. 

 9 val. 

nuotoliniu būdu 

A.Čibirienė 

Seminaras Šakių r. Griškabūdžio gimnazijos mokytojams 

„Individualios mokinių pasiekimų pažangos stebėjimas, 

pokyčių analizavimas ir fiksavimas pamokoje, siekiant 

geresnių pasiekimų, patirtis“ pagal kvalifikacijos tobulinimo 
programą ,,Šiuolaikinė pamoka. Kaip siekti kiekvieno 

mokinio pažangos?” 

Lektorius – Vincas Tamašauskas 

Vasario 22 d. 
10 val.  

„Zoom” platforma 

V. Stipinienė 

Seminaras mokyklų bibliotekininkams „Kaip naudotis 

informacine sistema Mobis šiandieninėje bibliotekoje?” pagal 

40 val.  kvalifikacijos tobulinimo programą „Mokyklos 
biblioteka - daugiafunkcė mokymosi erdvė” 1 dalis  

Lektorė – Laura Krasauskienė, Jonavos pagrindinės 

mokyklos bibliotekininkė 

Registracija: https://forms.gle/YYgtNxG5BPTxkKAT7  

Vasario 22 d. 

15 val.  

„Zoom” platforma 

D. Klimantavičienė 

Seminaras Ežerėlio pagrindinės mokyklos bendruomenei 

„Detalus temos planavimas. Pamokos struktūra” pagal 

kvalifikacijos tobulinimo programą „Pamokos struktūros 
kokybė”. 

Lektorė – Loreta Šernienė, Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos 

direktorė 

Vasario 24 d. 

13 val. 

nuotoliniu būdu 

A.Čibirienė 

Tęstiniai seminarai matematikos mokytojams pagal 40 val. 

programą  „Matematikos mokymo strategijos atnaujintų 

matematikos bendrųjų programų kontekste"  

Data ir laikas 

derinama 

nuotoliniu būdu 

D. Klimantavičienė 

METODINĖ VEIKLA 

Mokyklų, dalyvaujančių projekto „Bendrojo ugdymo turinio 
ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas 

bendrajame ugdyme” (09.2.1-ESFA-V-726-04-0001) 1.3. 

veikloje „Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos 
teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui”, 

konsultavimas 

Visą mėnesį 
Karmėlavos Balio 

Buračo gimnazija, 

Vilkijos gimnazija, 
Vandžiogalos 

gimnazija „Zoom” 

platforma 

V. Stipinienė 

Tikybos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

Registracija: https://forms.gle/vU1PYby3eMQqoxz16  

Vasario 1 d. 

15 val.  

„Zoom” platforma 

L. Montrimaitė 

https://forms.gle/8A3NGgssCvSN5ZbN9
https://forms.gle/cvvhScYV56KeAeqG7
https://forms.gle/YYgtNxG5BPTxkKAT7
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Lietuvos švietimo centrų asociacijos pasitarimas dėl bendrųjų 

ugdymo programų atnaujinimo 

Vasario 2 d. 

14 val. 
„Zoom” platforma 

L. Ruzgienė 

Lietuvos mokinių vokiečių kalbos olimpiada (11/III 

gimnazijos kl.) ir vokiečių kalbos konkursas (8 kl.) 

Vasario 3 d. 

9.30-15 val.  
„Zoom” platforma 

L. Montrimaitė 

Dailės mokytojų metodinis pasitarimas - konsultacija dėl 

pasirengimo dailės VBE egzaminui.  

Registracija:  https://forms.gle/NmCoWJqDeFRf8QyL8  

Vasario 4 d. 

14 val. 
„Zoom” platforma 

V. Stipinienė 

Konsultacijos Kauno rajono 12-tų klasių mokiniams „Kaip 
pasiruošti valstybiniam matematikos egzaminui?” 

Grupė surinkta 

Vasario 5,12, 19,26 
d. 

15-18 val. 

„Zoom” platforma 

D.Klimantavičienė 

50-asis tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas  Vasario 8 d. 

darbų vertinimas 

nuotoliniu būdu 

A.Čibirienė 

Biologijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas Vasario 8 d. 

16 val. 

„Zoom” platforma 

D.Klimantavičienė 

Lietuvos švietimo centrų asociacijos pasitarimas dėl bendrųjų 

ugdymo programų atnaujinimo 

Vasario 9 d. 

14 val. 

„Zoom” platforma 

L. Ruzgienė 

Meninio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

Registracija:  https://forms.gle/8FAjuYMeCZMdQQuW6  

Vasario 9 d. 

15 val. 

„Zoom” platforma 

A.Čibirienė 

Konsultacijos Kauno rajono 12-tų klasių mokytojams „Kaip 

ruošti mokinius valstybiniam matematikos egzaminui?” 
Konsultuoja S. Žuklijienė, Karmėlavos Balio Buračo 

gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė  

Registracija: https://forms.gle/m6CW1XhQvVwrHb6aA  

Vasario 9  d. 

16 val.  
„Zoom” platforma 

D.Klimantavičienė 

„Šeimos darželių” apskrito stalo diskusija - gerosios patirties 

sklaida. 

Registracija: https://forms.gle/7jzFNau6z34VBaKr5  

Vasario 10  d. 

14 val.  

„Zoom” platforma 

R. Sasnauskienė 

Atvira matematikos pamoka 3 klasėje ,,Dalyba iš apvalių 

dešimčių ir šimtų“. Pamoką veda Akademijos mokyklos - 

darželio ,,Gilė” pradinio ugdymo mokytoja V. Pyrantienė 
Registracija:  https://forms.gle/sUJpENN4j5ZKWsPSA  

Vasario 11 d.  

10.40 val.  

,,Zoom” platforma 

V. Stipinienė 

28-oji Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos 

olimpiada (10–11/II-III gimnazijos kl.) 

Vasario 11 d. 

9 val. 
„Zoom” platforma 

 

A.Čibirienė 

Kauno rajono 5-8 klasių mokinių anglų kalbos konkursas 
“Spelling Bee”  

Vasario 12 d. 
10 val. 

„Zoom” platforma 

E. Žaromskienė 

Sveikatą stiprinančių mokyklų strateginės grupės pasitarimas 
Registracija:  https://forms.gle/ZVUnDiGWS2Lbr62e6  

Vasario 12 d. 
14 val. 

„Zoom” platforma 

R. Sasnauskienė 

L. Ruzgienė 

Pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio posėdis  
,,Mokinių skaitymo gebėjimai ir jų  ugdymosi strategijos.“ 

Mokytojų metodinių darbų vertinimas. 

Vasario 15 d. 
11 val. 

„Zoom” platforma 

V. Stipinienė 

https://forms.gle/NmCoWJqDeFRf8QyL8
https://forms.gle/8FAjuYMeCZMdQQuW6
https://forms.gle/m6CW1XhQvVwrHb6aA
https://forms.gle/7jzFNau6z34VBaKr5
https://forms.gle/sUJpENN4j5ZKWsPSA
https://forms.gle/ZVUnDiGWS2Lbr62e6


Registracija:  https://forms.gle/R3AbQAizxsmpkmGa7  

Geografijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Registracija:  https://forms.gle/kxbFCjvmyQRdpVY16  

Vasario 15 d.  
15 val.  

„Zoom” platforma 

A.Čibirienė 

Kauno rajono pavaduotojų ugdymui metodinis pasitarimas 

„2021 metų ugdymo aktualijos” 

Registracija:  https://forms.gle/KTym4WsCzy5sFiRT9  

Vasario 17 d. 

10 val. 

„Zoom” platforma 

L.Ruzgienė 

Kauno rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio 

būrelio pasitarimas 

Registracija: https://forms.gle/gkRyscyaFSYSq8XX9  

Vasario 18 d. 

laikas ir vieta 

tikslinama 

R. Zabielienė 

Lietuvos mokinių dailės olimpiada Vasario 24 d. 

10 val. 

„Zoom” platforma 

V. Stipinienė 

Kūrybiškumo kompetencijos pristatymas Kauno rajono 

švietimo įstaigų direktorių pavaduotojams ugdymui. 

Vasario 24 d. 

10 val. 

„Zoom” platforma 

L. Ruzgienė 

Gavėnios mąstymai tikybos pamokas lankantiems mokiniams 

I dalis. Kryžiaus mąstymas 3-5 kl. mokiniams su  seserimi 

benediktine Celina 
Registracija: https://forms.gle/zi5iKsZJUboyrZdi9 

Vasario 24 d. 

12.15 val. 

„Zoom” platforma 

L.Montrimaitė 

Lietuvos mokinių technologijų olimpiada 

(nukeliama į kovo mėn.) 

Derinama V. Stipinienė 

Kauno r. socialinių pedagogų pasitarimas.  

Pasitarime dalyvaus Liana Daukantė, Kauno rajono 

savivaldybės administracijos vyr. specialistė (tarpinstitucinio 
bendradarbiavimo koordinatorė). 

Registracija:  https://forms.gle/UnuQSFTcU15Qmd2S9  

Vasario 25 d.  

11 val. 

„Zoom” platforma 
(Centro) 

A. Markauskienė 

30-oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada (10–12/II-IV 
gimnazijos kl.) (perkelta iš 2020 m.) 

Vasario 26 d. 
„Zoom” platforma 

V. Stipinienė 

PARODOS, KONKURSAI 

Kauno rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 
vaikų, kūrybinių darbų fotografijų paroda „Širdelė iš širdies” 

Sausio - vasario 

mėn. 

R. Sasnauskienė 

Respublikinis 5 – 10 klasių mokinių matematikos ir lietuvių 
kalbos konkursas „Uždavinys eilėraštyje“.  

Darbai ir dalyvio anketa pateikiami į duomenų bazę 

naudojantis šia nuoroda 
https://forms.gle/P6DTf6UgH6w6t7S37 

Vasario mėn.  L. Ruzgienė 

Kauno rajono bendrojo ugdymo įstaigų 2 klasių mokinių 

dailiojo rašymo ir iliustracijos konkursas, skirtas sausio 13-
osios -Laisvės gynėjų dienos, 30-mečiui paminėti. 

Darbai siunčiami iki vasario 28 d. el.p. 

antrokukonkursui@gmail.com  

Iki vasario 28 d.  V. Stipinienė 

Respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinis 

projektas-paroda „Lino žmogeliukas” 

Vasario mėn. R. Sasnauskienė 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
įstaigų vaikų piešinių fotografijų paroda „Piešiu Lietuvai” 

Vasario mėn. R. Sasnauskienė 

Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklų, gimnazijų 5-12 
klasių etiką lankančių mokinių  ilgalaikis etikos projektas 

Vasario 1 d. - A.Čibirienė 

https://forms.gle/R3AbQAizxsmpkmGa7
https://forms.gle/kxbFCjvmyQRdpVY16
https://forms.gle/KTym4WsCzy5sFiRT9
https://forms.gle/gkRyscyaFSYSq8XX9
https://forms.gle/zi5iKsZJUboyrZdi9
https://forms.gle/UnuQSFTcU15Qmd2S9
https://forms.gle/P6DTf6UgH6w6t7S37
https://forms.gle/P6DTf6UgH6w6t7S37
https://forms.gle/P6DTf6UgH6w6t7S37
mailto:antrokukonkursui@gmail.com


„Gerumui karantino nėra”. Tema: „Gerumu dalinuosi su 

Lietuva” 

 kovo 25 d. 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų vaikų, mokytojų, tėvų(globėjų) virtuali kūrybinių 

darbų paroda „Žiemos vėjo varpeliai” 

Vasario mėn. R. Sasnauskienė 

Kauno rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų, mokytojų ir ugdytinių tėvų(globėjų) kūrybinių darbų 

paroda „STEAM metodo taikymas kasdieninėje veikloje” 

Vasario mėn.  R. Sasnauskienė 

Respublikinis ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo įstaigų mokinių liaudies dainų iliustracijų 

nuotraukų konkursas „O toj mažoj širdelėj visa Lietuva“ 

Nuo vasario 15 iki 

kovo 11 d. 

R. Sasnauskienė 

 

 

Respublikinė virtuali ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda - konkursas „Nupiešiu 

savo Lietuvą” 

Nuo vasario 15 iki 

kovo 15 d. 

R. Sasnauskienė 
 

 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 
kūrybinių darbų fotografijų paroda „Pavasario žiedas 

Lietuvai”. 

Dalyvio anketą 

užpildyti iki vasario 

26 d. 

R. Sasnauskienė 

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO KOORDINAVIMAS 

Kauno rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

koordinacinės patarėjų tarybos pasitarimas dėl 2021-2023 m. 
neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklų plano 

Vasario 22-26 d. 

(data ir laikas 
derinami) 

„Zoom” platforma 

L. Montrimaitė 

Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) renginiai  

TAU žingsnių iššūkis „Tūkstantis žingsnelių sveikatos link” 

su programėle „Walk15”. 

Visą mėnesį 

individualiai 

E. Žaromskienė 

Ergoterapinių rankovių mezgimo akcija Visą mėnesį 
individualiai 

E. Žaromskienė 

PROJEKTAI 

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
mokytojų, švietimo pagalbos specialistų skaitmeninių 

mokymo priemonių kūrimo projektas „Mažais žingsneliais į 

kalbos pasaulį”, skirtas Europos logopedo dienai paminėti. 

Vasario 1 d. -  

kovo 5 d. 

R. Sasnauskienė 

Tarptautinio Erasmus+ programos projekto KA2 „Išmanusis 

matematikos mokytojas“ (SMART-MT) galutinės ataskaitos 

rengimas 

Visą mėnesį L. Ruzgienė 

E. Žaromskienė 

Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto KA2 

„Mokytojas 4.0“  intelektinių projektų produktų rengimas. 

 

Visą mėnesį D.Klimantavičienė 

Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto KA2 

„Mokytojas 4.0“  partnerių susitikimas nuotoliniu būdu. 
Sausio 29 d. 

10 val. 

D.Klimantavičienė 

KITA VEIKLA 

Švietimo centro 2021 m. veiklos programos rengimas Visą mėnesį L. Ruzgienė 

Kvalifikacijos tobulinimo poreikių tyrimas ir analizė Visą mėnesį L. Ruzgienė 

Kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas Visą mėnesį L. Ruzgienė 

E. Žaromskienė 

Švietimo centro naujienlaiškio rengimas Visą mėnesį L. Montrimaitė 

Kauno rajono mokyklų bibliotekų bendros metinės veiklos 

ataskaitos rengimas 

Vasario 1-5 d. D. Klimantavičienė 

Mokyklinio amžiaus vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių 

vertinimų išvadų bei rekomendacijų dėl tolesnio ugdymo 

Visą mėnesį 

(Registracija tel. 

D. Balčiūnas 

E. Šukienė 



rengimas, remiantis medicinos dokumentų išrašais. nr.: 837 380065) R. Zabielienė 

R. Stonienė 

J. Taleikytė 

A. Markauskienė 

R. Ramanauskienė 

Pažymų dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos 

skyrimo išvadų registravimas, dokumentų archyvavimas. 

Visą mėnesį E. Šukienė 

R. Zabielienė 

A.Markauskienė 

Konsultacijų tėvams (globėjams/rūpintojams), švietimo  

pagalbos specialistams, mokiniams teikimas. 

Visą mėnesį D. Balčiūnas 

A. Markauskienė 

R. Zabielienė 

E. Šukienė 

R. Stonienė 

J. Taleikytė 

R. Ramanauskienė 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų specialiųjų 

ugdymosi poreikių vertinimas, rekomendacijų dėl tolesnio 

ugdymo rengimas, remiantis ugdymo įstaigų Vaiko gerovės 

komisijos pažymomis bei medicinos dokumentų išrašais 

Visą mėnesį  

(Registracija tel. 

nr.: 837 380065) 

R. Zabielienė 

E. Šukienė 

 

 

Karantino laikotarpiu Kauno rajono švietimo centro 

pedagoginė psichologinė tarnyba atnaujina savo darbą 

nuotoliniu būdu ir teikia nemokamas anonimines 
psichologines konsultacijas Kauno rajono gyventojams  

tel.: 866428828. 

Darbo laikas 9.00-

22.00 val. kasdien.  

J. Taleikytė 

R.Ramanauskienė 

R. Stonienė 
 

Duomenų apie Kauno rajono ikimokyklinio ugdymo ir 

bendrojo ugdymo įstaigose ugdomus specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčius vaikus rinkimas ir analizė 

Visą mėnesį R. Zabielienė 

E. Šukienė 

Pažymų dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo 

užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų 

pritaikymo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių, rengimas pagal mokyklų VGK pateiktus 
dokumentus 

Vasario 1-12 d. D. Balčiūnas         

R. Zabielienė 

E. Šukienė 

 
 

  


