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I. BENDROJI INFORMACIJA 
 
Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba) savo veiklą pradėjo 2017 m. 

rugsėjo 1 d. – reorganizavus Šiaulių r. pedagoginę psichologinę tarnybą ir Šiaulių r. švietimo centrą 
(Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 16 d. sprendimas Nr. T-185). 

Tarnyba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 
Respublikos įstatymais, Švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais 
vaikų priežiūrą ir ugdymą, Šiaulių rajono savivaldybės sprendimais, administracijos direktoriaus 
įsakymais bei veiklą kuruojančių skyrių sprendimais ir Tarnybos nuostatais, patvirtintais 2017 m. 
gegužės 16 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-185. 

Tarnybos pagrindinė paskirtis – teikti mokiniui, mokytojui ir (ar mokyklai) 
pedagoginę, psichologinę, informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo ir kitą pagalbą. 

Tarnybos veiklos tikslai: 
- užtikrinti švietimo pagalbos teikimą Šiaulių rajone gyvenantiems vaikams, jų tėvams 

(globėjams, rūpintojams) ir švietimo įstaigoms, jų  
vadovams, pavaduotojams ugdymui, mokytojams, švietimo pagalbą teikiantiems specialistams; 

- didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių 
asmenų ugdymosi veiksmingumą,  

psichologinį atsparumą, teikiant reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą 
mokiniams (vaikams), jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokykloms bei mokytojams. 

Tarnyba turi Akreditacijos pažymėjimą (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. V-834; Pažymėjimas AP Nr. 103). 
 Tarnybos vieša informacija skelbiama interneto svetainėje www.srspt.eu.  
 Įstaigos veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto, mokinio krepšelio lėšų ir 
specialiųjų pajamų – teikiamų paslaugų (Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 5 d. 
sprendimas Nr. T-281 „Dėl Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos teikiamų paslaugų kainų 
patvirtinimo“). 

Tarnyboje dirba 14* darbuotojų (1 darbuotojas yra vaiko auginimo ir priežiūros 
atostogose). 

1 lentelė. Žmogiškieji ištekliai 
 

Pareigybės pavadinimas Darbo krūvis 
(etatai) 

Darbuotojų 
skaičius 

Finansavimo šaltinis 

Direktorius  1 1 Savivaldybės biudžeto lėšos 
Direktoriaus 
pavaduotojas 

1 1 Mokinio krepšelio (toliau – 
MK) lėšos 

Logopedas  1 1 MK lėšos 
Gydytojas vaikų 
neurologas  

0,21 1 MK lėšos 

Psichologas  1,4 2 MK lėšos 
Specialusis pedagogas 1 1 MK lėšos 
Metodininkas  2 2 Savivaldybės biudžeto lėšos  
Metodininkas (darbui su 
jaunimu) 

1 3* Savivaldybės biudžeto lėšos 

Kompiuterių priežiūros 
specialistas 

0,5 1 Savivaldybės biudžeto lėšos 

Valytojas  0,25 1 Savivaldybės biudžeto lėšos 
Iš viso: 9,36 14  

*1 darbuotojas yra vaiko auginimo ir priežiūros atostogose. 
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Aktyvi veikla vyksta organizuojant darbą su jaunimu Gruzdžiuose, Šakynos, 
Dirvonėnų ir Šiupylių kaimuose. Veiklą vykdo Trečiojo amžiaus universitetas (toliau – TAU), kurį 
noriai lanko 55 nuolatiniai lankytojai.  

Įstaiga savo veiklą planuoja rengdama trejų metų strateginį veiklos planą. 
Vadovaujantis strateginiu planu, rengiamas metinis Tarnybos veiklos planas. Tarnybos specialistai 
rengia individualius veiklos planus, kartu su vadovais išsikelia metines veiklos užduotis. 

Metų pabaigoje darbuotojai pateikia metinę savo veiklos ataskaitą Tarnybos 
direktoriui ir (ar) direktoriaus pavaduotojui. Atlikus analizę, rašoma bendra įstaigos veiklos 
ataskaita. 

Tarnybos veiklą koordinuoja ir priežiūrą vykdo Šiaulių rajono savivaldybės 
administracijos Švietimo ir sporto skyrius. 
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II. 2018 METŲ VEIKLOS PLANO PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 
Įgyvendinant Tarnybos metinį planą prisidedama prie Šiaulių rajono savivaldybės strateginio 

veiklos plano 2018–2020 metams strateginių prioritetų: 
Sumani, pilietiška, kūrybinga, socialiai saugi ir sveika visuomenė (kodas 02); 
Efektyvi rajono savivalda ir visuomenės saugumas (kodas 04). 

Savivaldybės strateginiai tikslai: 
Aukštos ugdymo ir švietimo paslaugų kokybės bei jų prieinamumo kiekvienam 

gyventojui užtikrinimas (kodas 2.1.); 
Pilietiškos ir kūrybingos visuomenės ugdymas (kodas 2.2.); 
Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimas (kodas 2.3.); 
Efektyvaus, gyventojų poreikius atitinkančio viešojo valdymo užtikrinimas (kodas 4.1); 
Saugumo rajone didinimas (kodas 4.2). 

Tarnybos strateginio plano tikslai:                                                                                                    
1. Aukštos kokybės kvalifikacijos tobulinimo ir švietimo pagalbos paslaugų bei jų 

prieinamumo užtikrinimas; 
2. Saugios ir sveikos visuomenės formavimas. 

Metinio veiklos plano tikslai ir uždaviniai: 
1. Švietimo pagalbos paslaugų kokybės bei jų prieinamumo užtikrinimas: 

1.1. Stiprinti ir plėsti kvalifikuotų specialistų komandą, tobulinti jų kvalifikaciją; 
1.2. Didinti teikiamos pagalbos kokybę ir prieinamumą mokiniams (vaikams), tėvams 

(globėjams, rūpintojams), pedagogams ir mokyklų bendruomenėms. 
2. Kvalifikacijos tobulinimo paslaugų kokybės bei prieinamumo užtikrinimas: 

2.1. Gerinti kvalifikacijos tobulinimo paslaugų kokybę;  
2.2. Aktyvinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklą Šiaulių rajone; 
2.3. Plėtoti mobilų darbą su jaunimu Šiaulių rajone. 

3. Tarnybos materialinės aplinkos gerinimas bei įstaigos įvaizdžio tobulinimas: 
3.1. Modernizuoti Tarnybos materialinę aplinką; 
3.2. Viešinti informaciją apie Tarnybos veiklą. 

4. Saugios ir sveikos s visuomenės formavimas: 
    4.1. Vykdyti prevencines programas bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius; 

       4.2. Atlikti tyrimą apie psichologinės pagalbos poreikį Šiaulių rajono ugdymo įstaigose. 
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IV. LĖŠOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMUI 

2018 m. veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui naudojami šie finansavimo šaltinai 
(Eur):  

Mokinio 
krepšelio lėšos  

 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos  

 

2 % 
lėšos  

 

Projektinės 
lėšos  

Įstaigos 
pajamos  

 

Iš viso  
 

54069,00 84131,00 - 3350,00 46415,00 141550,00 
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V. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus 2018 m. veiklos 
prioritetas – Mokinių mokymosi pažanga ir ugdymo(si) kaita – sėkmingos mokyklos veiklos 
požymis 

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos 2018 m. veiklos prioritetas – Aukštos kokybės 
paslaugų teikimas mokiniams (vaikams), švietimo įstaigų bendruomenėms, Šiaulių rajono 
gyventojams 
 

1. Savivaldybės strateginis tikslas – Aukštos ugdymo ir švietimo paslaugų kokybės bei jų 
prieinamumo kiekvienam gyventojui užtikrinimas (kodas 2.1.) 

1. Įstaigos strateginis tikslas – Aukštos kokybės kvalifikacijos tobulinimo ir švietimo 
pagalbos paslaugų bei jų prieinamumo užtikrinimas 

 

M
et

in
io

 ti
ks

lo
 

ko
da

s 

U
žd

av
in

io
 

ko
da

s 

V
ei

kl
os

 k
od

as
 

Veiklos 
pavadini

mas 

Įvykdy
mo 

termina
s 

Atsakingas 
(-i) 

vykdytojas 
(-ai) 

Indėlio ar 
proceso 

vertinimo 
kriterijai 

Pastabos,  

komentar
ai 

1. Švietimo pagalbos paslaugų kokybės bei jų prieinamumo užtikrinimas 
1. 1. Stiprinti ir plėsti kvalifikuotų specialistų komandą, tobulinti jų kvalifikaciją 
1. 1. 1. Įsteigti 

socialinio 
pedagogo 
pareigybę  

I 
pusmetis 

Direktorius Įsteigta 
socialinio 
pedagogo 
pareigybė 

 

1. 1. 2. Įsteigti 
papildomą 
psichologo etatą 

I 
pusmetis 

Direktoriaus 
pavaduotoja

s 

Įsteigtas 
etatas 

Projekto 
„Saugios 
aplinkos 
mokykloj
e kūrimas 
II“ Nr. 
09.2.2-
ESFA-V-
729-03-
0001 
lėšos 

1. 1. 3. Dalyvauti 
mokymuose, 
siekiant įgyti 
galimybę atlikti 
mokinių (vaikų) 
pedagoginį 
psichologinį 
vertinimą 
naudojantis 
WISC-IIILT 
metodika 

II 
pusmetis 

Psichologas Įgyta teisė 
naudoti 
pedagoginio 
psichologinio 
vertinimo 
WISC-IIILT 
metodiką 

 

1. 1. 4. Dalyvauti 
mokymuose, 

II 
pusmetis 

Specialusis 
pedagogas 

Įgyta teisė 
naudoti 
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siekiant įgyti 
galimybę 
vertinant vaikus 
naudoti Disc‘o 
(diagnostinis 
vaikų raidos 
vertinimo testas) 
metodiką 

Disc‘o 
vertinimo 
metodiką 

1. 1. 5. Parengti 
Mokinio (vaiko) 
specialiųjų 
ugdymosi 
poreikių 
(išskyrus 
atsirandančius 
dėl išskirtinių 
gabumų)  
pedagoginiu, 
psichologiniu, 
medicininiu ir 
socialiniu 
pedagoginiu 
aspektais 
įvertinimo ir 
specialiojo 
ugdymosi 
skyrimo Šiaulių 
r. švietimo 
pagalbos 
tarnyboje 
tvarkos aprašą 

I 
pusmetis 

Direktoriaus 
pavaduotoja

s 

Parengtas 
tvarkos 
aprašas 

 

1. 1. 6. Tobulinti 
Tarnybos 
darbuotojų 
profesines 
kompetencijas 

Nuolat  Tarnybos 
darbuotojai 

Tarnybos 
darbuotojai 
nuolat kelia 
kvalifikaciją 
(ne mažiau 
kaip 3 dienas 
per metus) 

 

1. 1. 7. Rengti 
metodinius 
pasitarimus 
Šiaulių rajono 
ugdymo įstaigų 
švietimo 
pagalbos 
specialistams 

I, II 
pusmeči

ai 

Direktoriaus 
pavaduotoja
s, Tarnybos 
švietimo 
pagalbos 

specialistai 

Surengti 2 
metodiniai 
pasitarimai 

 

1. 1. 8. Rengti 
metodinius 
pasitarimus 
Šiaulių rajono 
ugdymo įstaigų 
psichologams 

I, II 
pusmeči

ai 

Psichologas, 
direktoriaus 
pavaduotoja

s 

Surengti 2 
metodiniai 
pasitarimai  
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1. 2. Didinti teikiamos pagalbos kokybę ir prieinamumą mokiniams 
(vaikams), tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams ir mokyklų 
bendruomenėms 

 

1. 2. 1. Teikti 
specialiąją 
pedagoginę, 
psichologinę 
pagalbą 
ikimokyklinio, 
priešmokyklinio 
ir mokyklinio 
amžiaus 
vaikams 

Nuolat  Direktoriaus 
pavaduotoja

s 

Švietimo 
pagalba teikta 
apie 200  
mokinių 
(vaikų) 

 

1. 2. 2. Teikti mobilios 
komandos 
paslaugas 
ugdymo 
įstaigose, 
užtikrinant 
savalaikę ir 
efektyvią 
švietimo pagalbą 
mokiniams 
(vaikams), 
tėvams 
(globėjams, 
rūpintojams), 
pedagogams ir 
administracijai 

Pagal 
poreikį 

Direktoriaus 
pavaduotoja

s 

Mobilios 
komandos 
paslaugos 
teiktos ne 
mažiau kaip 
3 kartus per 
metus 

 

1. 2. 3. Sudaryti sutartis 
su VšĮ Kuršėnų 
ligonine, VšĮ 
Respublikinės 
Šiaulių ligoninės 
Moters ir vaiko 
klinika dėl 
gydytojo 
neurologo 
paslaugų 
teikimo 
mokiniams 
(vaikams) 

I 
pusmetis 

Direktoriaus 
pavaduotoja

s 

Sudarytos 
sutartys su 
VšĮ Kuršėnų 
ligonine bei 
VšĮ 
Respublikinė
s Šiaulių 
ligoninės 
Moters ir 
vaiko klinika 

 

1. 2. 4. Identifikuoti 
švietimo 
pagalbos poreikį 
neugdomiems 
ikimokyklinio 
amžiaus 
vaikams 
bendradarbiauja
nt su Šiaulių 
rajono 

Pagal 
poreikį  

Direktoriaus 
pavaduotoja
s, Tarnybos 
specialistai 

Neugdomi 
ikimokyklini
o amžiaus 
vaikai, 
turintys 
specialiųjų 
ugdymosi 
poreikių, bus 
nukreipti į 
ugdymo 
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savivaldybės 
administracijos 
Švietimo ir 
sporto skyriumi, 
Socialinių 
paslaugų centro 
socialiniais 
darbuotojais, 
Vaiko teisių 
apsaugos 
skyriaus 
specialistais 

įstaigas, 
jiems 
teikiama 
būtina 
švietimo 
pagalba 

1. 2. 5. Sukurti erdvę 
smėlio terapijai 

II 
pusmetis  

Direktoriaus 
pavaduotoja

s 

Sukurta erdvė 
smėlio 
terapijai 

 

2. Kvalifikacijos tobulinimo paslaugų kokybės bei prieinamumo užtikrinimas 
2. 1. Gerinti kvalifikacijos tobulinimo paslaugų kokybę 
2. 1. 1. Atlikti tyrimą 

apie 
kvalifikacijos 
tobulinimo 
poreikį Šiaulių 
rajono ugdymo 
įstaigose 
 

II 
pusmetis 

Metodininka
i 

Apklausoje 
dalyvavo 15 
ugdymo 
įstaigų. 
Atsižvelgiant 
į rezultatus, 
siūlomos 
kvalifikacijos 
tobulinimo 
programos, 
seminarai ir t. 
t. 

 

2. 
 

1. 
 
 

2. 
 

Organizuoti 
Šiaulių rajono 
savivaldybės 
švietimo įstaigų 
pedagogų  
dalyvavimą 
seminaruose, 
kursuose, 
konferencijose 
ir kituose 
renginiuose 

Pagal 
poreikį 

 

Metodininka
i 

Suorganizuot
a apie 160 
įvairių 
renginių 

 

2. 1. 3. Sukurti 
metodinės 
veiklos sistemą 
rajone 

II 
pusmetis 

Metodininka
i, 

metodinių 
būrelių 

pirmininkai 

Parengti 
metodinių 
būrelių 
veiklos 
nuostatai 

 

2. 1. 4. Organizuoti 
Šiaulių rajono 
ugdymo įstaigų 
metodinių 
būrelių 
pirmininkų 
pasitarimą 

II 
pusmetis 

Direktorius Suorganizuot
as 1 
metodinis 
pasitarimas 
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2. 1. 5. Skatinti 
rezultatyviai 
dirbančių 
metodinių 
būrelių 
pirmininkus 

I 
pusmetis 

Direktorius Suorganizuot
a ekskursija 
metodinių 
būrelių 
pirmininkams 

 

2. 1. 6. Parengti 
mokinių (vaikų) 
olimpiadų, 
konkursų ir kitų 
renginių 
organizavimo 
tvarkos aprašą 

I  Metodininka
i  

Parengtas 
olimpiadų, 
konkursų ir 
kitų renginių 
organizavimo 
tvarkos 
aprašas 

 

2. 1. 7. Vykdyti 
mokiniams 
(vaikams) šalies 
ir rajono 
olimpiadas, 
konkursus ir 
kitus renginius 

Pagal 
poreikį 

Direktorius, 
metodininka

i 

Surengta apie 
80 renginių 
mokiniams 
(vaikams) 

 

2. 1. 8. Organizuoti 
mokinių šalies 
ir rajono 
olimpiadų, 
konkursų ir kitų 
renginių 
nugalėtojų, 
prizininkų ar 
laureatų 
pagerbimo 
šventę 

Birželis Direktorius Suorganizuot
a ekskursija 
mokiniams 

 

2. 1. 9. Koordinuoti 
mokinių ir juos 
lydinčių 
mokytojų 
vykimą į šalies 
olimpiadas, 
konkursus ir 
kitus renginius 

Pagal 
poreikį 

Direktorius Šalies 
konkursuose, 
olimpiadose 
ir kituose 
renginiuose 
dalyvavo apie 
15 rajono 
mokinių 

 

2. 2. Aktyvinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklą Šiaulių rajone 
2. 2. 1. Įsteigti 

neformaliojo 
suaugusiųjų 
švietimo ir TAU 
veiklos 
koordinatoriaus 
etatą 

II 
pusmetis 

Direktorius Įsteigtas 
etatas 

 

2. 2. 2. Inicijuoti 
Šiaulių rajono 
įstaigų, 
teikiančių 
suaugusiųjų 

2018 m. Direktorius, 
koordinatori

us 

Per vienerius 
metus 
suorganizuoti 
2 bendri 
renginiai 
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neformaliojo 
švietimo 
paslaugas, 
bendradarbiavi
mą 

2. 2. 3. Skleisti 
informaciją 
spaudoje, 
internete, 
žiniasklaidoje 
apie mokymosi 
visą gyvenimą 
galimybes 
Šiaulių rajono 
savivaldybėje 

2018 m. Neformalioj
o 

suaugusiųjų 
švietimo 

koordinatori
us 

Išspausdintas 
straipsnis, 
publikuotas 
pranešimas 
žiniasklaidoje 

 

2. 2. 4. Parengti TAU 
veiklos aprašą 
(nuostatus) 

2018 m. Direktorius Parengtas 
TAU veiklos 
aprašas  

 

2. 2. 5. Plėtoti 
partnerystės ir 
bendradarbiavi
mo ryšius su 
kitais Lietuvos 
TAU 
 

2018 m. Koordinatori
us 

Užmegzti 
partnerystės 
ryšiai su 
kitais šalies 
TAU, 
dalinamasi 
patirtimi, 
keičiamasi 
informacija, 
lektoriais. Per 
vienerius 
metus 
surengti 2 
bendri 
renginiai 

 

2. 3. Plėtoti mobilų darbą su jaunimu Šiaulių rajone 
2. 3. 1. Atlikti poreikio 

tyrimą Šiaulių 
rajone, siekiant 
nustatyti vietas, 
kuriose tikslinga 
mobilaus darbo 
su jaunimu 
plėtra 

II 
pusmetis 

Metodininka
i darbui su 
jaunimu 

Atliktas 
tyrimas. 
Nustatyti 
taškai, 
kuriuose 
tikslinga 
plėtoti 
mobilų darbą 
su jaunimu 

 

2. 3. 2. Rengti ir 
įgyvendinti 
projektus, 
skirtus aktyvinti 
darbą su 
jaunimu 

2018 m. Metodininka
i darbui su 
jaunimu 

Pateiktos 2 
paraiškos 
projektų 
įgyvendinimu
i 

 

3. Tarnybos materialinės aplinkos gerinimas bei įstaigos įvaizdžio tobulinimas 
3. 1. Modernizuoti Tarnybos materialinę aplinką 
3. 1. 1. Atnaujinti 2018 m. Direktorius Įsigytas 1  
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informacinių 
technologijų 
bazę 

kompiuteris 
ir 1 vaizdo 
projektorius 

3. 1. 2. Atnaujinti 
įstaigos 
materialiąją 
aplinką 

II 
pusmetis 

Direktorius Pradėta I-o 
aukšto 
renovacija 

 

3. 1. 3. Įrengti erdves 
kūrybinių darbų 
eksponavimui 
tarnyboje 

II 
pusmetis 

Socialinis 
pedagogas 

Įrengta erdvė 
kūrybinių 
darbų 
eksponavimu
i 

 

3. 2. Viešinti informaciją apie Tarnybos veiklą 
3. 2. 1. Viešinti 

informaciją apie 
Tarnybos 
teikiamas 
paslaugas  

 Direktoriaus 
pavaduotoja

s  

Publikuojami  
pranešimai ir 
straipsniai 
žiniasklaidoje
, 
socialiniuose 
tinkluose 
(apie 25 per 
metus) 

 

3. 2. 2. Stiprinti ryšius 
su 
visuomeninėmis 
ir privačiomis 
organizacijomis 

 Direktorius  Užmegzti 
partnerystės 
ryšiai su 
visuomeninė
mis ir 
privačiomis 
organizacijo
mis 
(pasirašytos 2 
partnerystės 
sutartys) 

 

3. 2. 3. Atnaujinti 
įstaigos 
internetinę 
svetainę 

II 
pusmetis 

Direktoriaus 
pavaduotoja

s 

Efektyviai 
veikia 
Tarnybos 
internetinis 
puslapis 

 

3. 2. 3. Rengti ir teikti 
paraiškas 
projektų 
įgyvendinimui 

2018 m. Tarnybos 
darbuotojai 

Pateikiamos 
ne mažiau 
kaip 4 
paraiškos 
projektinių 
veiklų 
įgyvendinimu
i per metus 

 

 
2. Savivaldybės strateginis tikslas – Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimas 

(kodas 2.3.) 
 

2. Įstaigos strateginis tikslas – Saugios ir sveikos visuomenės formavimas 
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M
et

in
io

 ti
ks

lo
 

ko
da

s 

U
žd

av
in

io
 

ko
da

s 

V
ei

kl
os

 k
od

as
 

Veiklos 
pavadini

mas 

Įvykdy
mo 

terminas 

Atsakingas 
(-i) 

vykdytojas 
(-ai) 

Indėlio ar 
proceso 

vertinimo 
kriterijai 

Pastabos,  

komentar
ai 

4. Sveikos ir saugios visuomenės formavimas 
4. 1. Vykdyti prevencines programas bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius 
4. 1. 1. Vykdyti 

užsiėmimus 
mokiniams iš 
socialinės 
rizikos šeimų, 
paaugliams, 
siekiant 
efektyvaus 
socialinių– 
emocinių 
kompetencijų 
ugdymo 
 

 Nuo II    
pusmeči

o 

Socialinis 
pedagogas 

Užsiėmimuo
se dalyvavo 
apie 20 
mokinių 

 

4. 1. 2. Organizuoti 
savęs pažinimo 
grupę 
paaugliams 
„Pažink save 
tokį, koks esi“ 

II 
pusmetis 

Psichologas  Užsiėmimuo
se dalyvavo 
apie 10 
mokinių 
 

 

4. 1. 3. Vykdyti 
prevencinę 
Ankstyvosios 
intervencijos 
programą 

Pagal 
poreikį 

Socialinis 
pedagogas 

Mokymuose 
dalyvavo 5 
klausytojai 

Ši 
programa 
vykdoma 
kartu su 
Šiaulių 
rajono 
savivaldyb
ės 
visuomenė
s sveikatos 
biuru 

4. 1. 4. Vykdyti Pykčio 
kontroliavimo 
programą 
paaugliams 

Pagal 
poreikį  

Psichologas Mokymuose 
dalyvavo 20 
mokinių 
 

 

4. 1. 5. Vykdyti 
Pozityvios 
tėvystės 
mokymus 

Pagal 
poreikį  

Psichologas
, socialinis 
pedagogas 

Mokymuose 
dalyvavo 15 
tėvų 
(globėjų, 
rūpintojų) 
 

 

4. 1. 6. Projekto „Gali 
sportuoto? 
Įrodyk!“ veiklų 
įgyvendinimas 

2018 m. Metodinink
ai  

Organizuoja
mi įvairūs 
renginiai 
Šiaulių 

Projekto 
paraiška 
pateikta 
Kūno 
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rajono 
gyventojams 
(įvykdytos 5 
veiklos) 

kultūros ir 
sporto 
rėmimo 
fondui 

4. 2. Atlikti tyrimą apie psichologinės pagalbos poreikį Šiaulių rajono ugdymo 
įstaigose 

4. 2. 1. Atlikti tyrimą 
apie 
psichologinės 
pagalbos poreikį 
Šiaulių rajono 
ugdymo 
įstaigose 
 

II 
pusmetis 

Direktoriau
s 

pavaduotoj
as, 

psichologas 

Apklausoje 
dalyvavo 10 
ugdymo 
įstaigų. 
Rezultatai 
pristatyti 
Švietimo ir 
sporto 
skyriui 

 

 
 

__________________________ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1 priedas 
 

2018 METŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ, KVALIFIKACIJOS 
TOBULINIMO, GEROSIOS DARBO PATIRTIES IR KITŲ RENGINIŲ PLANAS 

 
EIL. 
NR. 

RENGINIO PAVADINIMAS DALYVIAI ORGANIZATORIUS 

SAUSIS 
1 Projektas „Auskim, auskim 

Lietuvos šimtmečiui juostelę“ 
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo ugdytiniai 

Daugėlių lopšelis-
darželis 

2 Gerosios patirties renginys 
„Giedu giesmelę „Kalėdų 
stebuklas“ 

Priešmokyklinio ugdymo 
ugdytiniai, 1–4 klasių mokiniai 

Kuršėnų Stasio 
Anglickio mokykla 

3 Lietuvos mokinių anglų kalbos 
olimpiada 

11 klasių mokiniai Švietimo pagalbos 
tarnyba, R. Piežienė 

4 51-oji Lietuvos mokinių 
biologijos olimpiada 

9–12 klasių mokiniai Švietimo pagalbos 
tarnyba, R. Piežienė 

5 Lietuvių kalbos ir literatūros 9–12 klasių mokiniai Švietimo pagalbos 
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olimpiada Lietuvos ir užsienio 
lietuviškų mokyklų mokiniams 

tarnyba, R. Piežienė  

6 56-oji Lietuvos mokinių 
chemijos olimpiada 

9–12 klasių mokiniai Švietimo pagalbos 
tarnyba, R. Piežienė 

7 Respublikinis anglų kalbos 
konkursas 

9–10 klasių mokiniai Švietimo pagalbos 
tarnyba, R. Piežienė 

8 Atvira geografijos pamoka Geografijos mokytojai Kuršėnų Pavenčių 
mokykla-
daugiafunkcis centras 

9 Biologijos, chemijos mokytojų 
metodinis pasitarimas 

Biologijos chemijos mokytojai Švietimo pagalbos 
tarnyba, I. Spudienė 

10 Seminaras „Emocinis – 
socialinis vaiko ugdymas“ 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai 

Švietimo pagalbos 
tarnyba, I. Spudienė 

11 Edukacinė veikla – stovykla 
pagal Lietuvos mokslų 
akademijos projektą 
„Nacionalinės mokslų 
populiarinimo sistemos plėtra 
ir įgyvendinimas“ 

5–10 klasių mokiniai, mokytojai Švietimo pagalbos 
tarnyba, I. Spudienė 

12 Seminaras „Emocinis 
intelektas“ 

Ugdymo įstaigų vadovai Švietimo pagalbos 
tarnyba, A. Leišienė 

13 Sveikatai palankių pietų 
patiekalų gamyba, naujausių 
technologijų taikymas ir 
pate9ikimas vaikų 
valgiaraščiuose 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų 
vadovai, virėjai, dietistai ir kt. 

Švietimo pagalbos 
tarnyba, A. Leišienė 

14 Metodinis pasitarimas 
„Istorijos ugdymo tvarumas 
pagrindiniame ir viduriniame 
koncentruose“ 

Istorijos ir pilietiškumo ugdymo 
mokytojai 

Švietimo pagalbos 
tarnyba, I. Spudienė 

15 6-10 klasių mokinių 
geografijos olimpiada „Mes – 
Lietuva“ 

6–10 klasių mokiniai Švietimo pagalbos 
tarnyba, R. Piežienė 

16 Koncertas – Kalėdinio 
laikotarpio palydėtuvės „Sudie, 
Prakartėle“ 

1–10, III–IVg klasių mokiniai Kuršėnų Lauryno 
Ivinskio gimnazija 

VASARIS 
17 Mokinių piešinių konkursas 

„Aš piešiu Lietuvą“, skirtas 
Lietuvos šimtmečiui 

1–10 klasių mokiniai, turintys 
didelių ir labai didelių specialiųjų 
ugdymosi poreikių 

Kuršėnų Pavenčių 
mokykla-
daugiafunkcis centras 

18 Konferencija „Viešojo 
kalbėjimo įgūdžių tobulinimas: 
kelionių įspūdžiai“ 

5–10, III–IVg klasių mokiniai Meškuičių gimnazija 

19 Integruota muzikos ir istorijos 
konferencija „Atkurtai Lietuvai 
– 100“ 

5–10, III–IVg klasių mokiniai Meškuičių gimnazija 

20 Renginys „Pramogų alėja 2“ Šiaulių r. mokyklų mokinių 
tarybos 

Meškuičių gimnazija 

21 Piešinių paroda „Aš čia 
gyvenu“ 

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų 
ugdytiniai 

Meškuičių lopšelis-
darželis 

22 Projektas „Vasaris – sveikatos 
mėnuo. Sveikai gyvenkime 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo ugdytiniai 

Daugėlių lopšelis-
darželis 
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kasdien!“ 
23 Projektas „Dideli mažųjų 

atradimai“ 
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo ugdytiniai 

Kužių lopšelis-
darželis 

24 Eilėraščių deklamavimo 
konkursas „Tu pati gražiausia, 
mano Lietuva“ 

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų 3–
5 metų ugdytiniai 

Kuršėnų lopšelis-
darželis „Buratinas“ 

25 Pažintinė-praktinė konferencija 
„Mano įdomiausia pamoka – 
kelias į mokymosi sėkmę“ 

1–4 klasių mokiniai Kairių pagrindinė 
mokykla 

26 Etnokulūrinis-edukacinis 
renginys „Sukas sukas 
malūnėlis, ošia šilas žalias“ 

Priešmokyklinio ugdymo 
ugdytiniai, 1–4 klasių mokiniai 

Raudėnų mokykla-
daugiafunkcis centras 

27 Viktorina “Lietuvos istorijos 
žinovas“, skirta Lietuvos 
atkūrimo 100 – mečiui 
pažymėti 

6–10 klasių mokiniai Kuršėnų Stasio 
Anglickio mokykla 

28 Viktorina „Menu, menu mįslę“ 3–5 klasių mokiniai, turintys 
specialiųjų ugdymosi poreikių 

Kuršėnų Stasio 
Anglickio mokykla 

29 Eilėraščio iliustravimo 
konkursas „Jos vardas – 
Lietuva“ 

1–6 klasių mokiniai, turintys 
specialiųjų ugdymosi poreikių 

Kuršėnų Pavenčių 
mokykla-
daugiafunkcis centras 

30 Matematikos „Vilties“ 
olimpiada 

5–8 klasių mokiniai Kuršėnų Pavenčių 
mokykla-
daugiafunkcis centras 

31 Konferencija „This is me. I'm 
from Lithuania“ 

2–4 klasių mokiniai Ginkūnų Sofijos ir 
Vladimiro Zubovų 
mokykla 

32 Piešinių konkursas „Šalis ta – 
LIETUVA vadinas” 

1–4 klasių mokiniai Ginkūnų Sofijos ir 
Vladimiro Zubovų 
mokykla 

33 Protų mūšis Lietuvos atkūrimo 
100-mečiui pažymėti 

5–10 klasių mokiniai Šilėnų mokykla 

34 Lietuvių kalbos viktorina 7–8 klasių mokiniai Bubių mokykla 
35 Popietė „Kelias į save per 

spalvas ir formas“ 
1–10 klasių mokiniai, turintys 
specialiųjų ugdymosi poreikių 

Kuršėnų Daugėlių 
pagrindinė mokykla 

36 66-oji Lietuvos mokinių 
fizikos olimpiada ŠU 

9–12 klasių mokiniai 
 

Švietimo pagalbos 
tarnyba, R. Piežienė, 
A. Nemunaitė 

37 5-8 klasių mokinių 
matematikos rajoninė 
olimpiada 

5–8 klasių mokiniai 
 

Švietimo pagalbos 
tarnyba, R. Piežienė, 
A. Mataitė 

38 67-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiada 

9–12 klasių mokiniai Švietimo pagalbos 
tarnyba, R. Piežienė, 
A. Mataitė 

39 28-oji Lietuvos mokinių 
istorijos olimpiada 

10–12 klasių mokiniai Švietimo pagalbos 
tarnyba, R. Piežienė, 
A. Ščipokas 

40 Lietuvos mokinių technologijų 
olimpiada 8-12 kl. 

8–12 klasių mokiniai 
 

Švietimo pagalbos 
tarnyba, R. Piežienė, 
L. Perminienė 

41 24-oji Lietuvos mokinių dailės 
olimpiada 

 6–12 klasių mokiniai 
 

Švietimo pagalbos 
tarnyba, R. Piežienė, 
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L. Perminienė 
42 7-oji geografijos olimpiada 

„Mano gaublys“ 
6–8 klasių mokiniai 
 

Švietimo pagalbos 
tarnyba, R. Piežienė, 
V. Lapėnienė 

43 Šiaurės Lietuvos 5-8 kl. 
Mokinių integruotų gamtos 
mokslų ir biologijos 
olimpiados etapas 

5–8 klasių mokiniai 
 

Švietimo pagalbos 
tarnyba, R. Piežienė, 
N. Medeišis 

44 Lietuvos mokinių meninio 
skaitymo konkursas 

5–8, 9–12 klasių mokiniai 
 

Švietimo pagalbos 
tarnyba, R. Piežienė 

45 XL VIII jaunųjų matematikų 
varžybos 

Šiaulių rajono 9-12 klasių 
mokinių komanda 

A.Mataitė, R. Piežienė 

46 Respublikinė metodinė-
praktinė konferencija „Vaikas 
JAU yra žmogus“ 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai, įstaigų 
vadovai 

Kuršėnų lopšelis-
darželis „Nykštukas“ 

47 Seminaras „Interaktyvių 
matematikos mokymo(si) 
priemonių kūrimas“ 

Matematikos mokytojai Kuršėnų Pavenčių 
mokykla-
daugiafunkcis centras 

48 Atvira integruota pamoka 6 
klasėje „Skaitinio reiškinio 
reikšmės skaičiavimas“ 

Matematikos ir kūno kultūros 
mokytojai 

Kuršėnų Daugėlių 
pagrindinė mokykla 

49 Piešinių paroda, skirta Lietuvos 
100-mečiui paminėti 
„Nupiešiu, nuspalvinsiu visą 
gimtinę...“ 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų 
ugdytiniai 

Kuršėnų Vytauto 
Vitkausko biblioteka 

50 Mokymai „Suaugusiųjų 
neformaliojo švietimo ir 
tęstinio mokymosi planavimo 
mokymai savivaldybėje“ 

Vietos bendruomenių nariai, 
bibliotekos, muziejaus, seniūnijos 
ir kt. darbuotojai 

Švietimo pagalbos 
tarnyba, I. Spudienė 

51 Diktanto konkursas 5–10, III–IVg klasių mokiniai Kužių gimnazija 
52 Praktinis seminaras 

“Pramoginis šokis mokykloje“ 
Šokių mokytojai Švietimo pagalbos 

tarnyba, A. Leišienė 
53 Seminaras „Mokinių ugdymo 

karjerai keliamų tikslų 
įgyvendinimas mokykloje“ 

Karjeros mokytojai, 
koordinatoriai, klasių vadovai 

Švietimo pagalbos 
tarnyba, A. Leišienė 

54 Respublikinė gimtosios kalbos 
konferencija „Gimtųjų žodžių 
apkabintas aš gyvas kalboje“ 

I–IVg klasių mokiniai Kuršėnų Lauryno 
Ivinskio gimnazija 

55 Seminaras „Lietuvos etno 
kultūros motyvai mokinių 
kūrybiniuose darbuose“ 

Dailės ir technologijų mokytojai Šiaulių r. Kuršėnų 
meno mokykla 

KOVAS 
56 Kūrybinių darbų konkursas-

paroda „40 paukščių 
belaukiant“ 

5–10, III–IVg klasių mokiniai Meškuičių gimnazija 

57 Projektas „Aš + mano seneliai 
= Velykos darželyje“ 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo ugdytiniai 

Kuršėnų Daugėlių 
lopšelis-darželis 

58 Sporto šventė Kuršėnų miesto ikimokyklinių 
ugdymo įstaigų ugdytiniai 

Daugėlių lopšelis-
darželis 

59 Rusų kalbos konkursas 
„Mozaika“ 

6–10 klasių mokiniai Kuršėnų Lauryno 
Ivinskio gimnazija,  
S. Razminienė 
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60 Dainų konkursas „Dainuoju 
Lietuvai“ 

1–10 mokiniai Šakynos mokykla 

61 Renginys „Muzika – fėja“ 5–10 mokiniai Naisių mokykla 
62 Kompiuterinio atviruko 

konkursas, skirtas Žemės 
dienai 

1–4 klasių mokiniai Kuršėnų Stasio 
Anglickio mokykla 

63 Protų mūšis „Mažųjų Lietuva“ Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo ugdytiniai 

Kuršėnų lopšelis-
darželis „Nykštukas“ 

64 Dainų konkursas „Lietuvių 
liaudies dainų skrynią atvėrus“ 

1–4 klasių mokiniai Kuršėnų Pavenčių 
mokykla-
daugiafunkcis centras 

65 24-oji Lietuvos mokinių dailės 
olimpiada  

8–12 klasių mokiniai Švietimo pagalbos 
tarnyba, R. Piežienė 

66 30-oji Lietuvos mokinių 
geografijos olimpiada 

9–12 klasių mokiniai Švietimo pagalbos 
tarnyba, R. Piežienė 

67 Konferencija-viktorina 
,,Gamta, sveikata, ekologija ir 
aš“. 

7–10, III–IVg klasių mokiniai Bazilionų mokykla-
daugiafunkcis centras 

68 ,,Tautiškumo ir žmoniškumo 
dermė“ (2018 m. sukanka 150 
metų, kai gimė filosofas, 
rašytojas, publicistas, kultūros 
veikėjas Vydūnas) 

9–10, III–IVg klasių mokiniai Bazilionų mokykla-
daugiafunkcis centras 

69 Piešinių paroda ,,Bitė ritė" Ikimokyklinių ugdymo ugdytiniai Ginkūnų lopšelis-
darželis 

70 Tarpmokyklinis renginys „Mes 
– mažieji draugai“ 

1–4 klasių mokiniai Pakapės mokykla 

71 Dailyraščio konkursas, skirtas 
Lietuvos 100-mečiui 

1–4 klasių mokiniai Kuršėnų Daugėlių 
pagrindinė mokykla 

72 Atpasakojimo konkursas, 
skirtas Knygnešio dienai 

5–6 klasių mokiniai 
 

Voveriškių mokykla 

73 Metodinė diena Kužių 
lopšelyje-darželyje 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų 
pedagogai 

Kužių lopšelis - 
darželis 

74 „Velykų kiaušiniai – nuo 
tradicijos iki meno“ 

Ikimokyklinio, neformaliojo 
ugdymo pedagogai, pradinių 
klasių mokytojai 

Kuršėnų kūrybos 
namai 

75 Seminaras „Mano metodas – 
sėkmingos pamokos garantas“. 

Istorijos mokytojai Kužių gimnazija 

76 Mokymai „Grįžtamojo ryšio 
žaidimas-metodinė priemonė 
ugdymo karjerai veikloje“ 

Karjeros mokytojai, 
koordinatoriai, konsultantai 

Kužių gimnazija 

77 ,,Tautiškumo ir žmoniškumo 
dermė“ (2018 m. sukanka 150 
metų, kai gimė filosofas, 
rašytojas, publicistas, kultūros 
veikėjas Vydūnas) 

Mokytojai, 9–10, III–IVg klasių 
mokiniai 

Bazilionų mokykla-
daugiafunkcis centras 

78 Praktiniai mokymai „IT 
taikymas: interaktyvių 
užduočių ruošimas“ 

Užsienio kalbų ir pradinių klasių 
mokytojai 

Ginkūnų Sofijos ir 
Vladimiro Zubovų 
mokykla 

79 Mokinių piešinių konkursas-
paroda „Šalis ta – lietuva 

1–4 klasių mokiniai Ginkūnų Sofijos ir 
Vladimiro Zubovų 
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vadinas“ mokykla 
80 Nacionalinis diktanto 

konkursas 
Šiaulių rajono bendruomenė Švietimo pagalbos 

tarnyba 
81 Konkursas „Sumanūs 

mokiniai“ 
3–4 klasių mokiniai, turintys 
specialiųjų ugdymosi poreikių 

Kuršėnų Pavenčių 
mokykla-
daugiafunkcis centras 

82 Mokinių ir mokytojų 
konferencija „Skaičiaus Pi 
diena“ 

 5–10 klasių mokiniai, 
matematikos mokytojai 

Kuršėnų Pavenčių 
mokykla-
daugiafunkcis centras 

83 Respublikinė 3–4 klasių 
mokinių matematikos 
olimpiada3–4 klasių mokiniai 

3–4 klasių mokiniai Švietimo pagalbos 
tarnyba, R. Piežienė 

84 Šiaulių rajono 7–8 klasių 
mokinių anglų kalbos 
olimpiada 

7–8 klasių mokiniai Švietimo pagalbos 
tarnyba, R. Piežienė 

BALANDIS 
85 Tarptautinė konferencija „Ar 

pažįsti savo gimtąjį kraštą“ 
5–10, III–IVg klasių mokiniai, 
mokytojai 

Meškuičių gimnazija 

86 Šokių kolektyvų šventė 
„Medutis“ 

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų 
ugdytiniai 

Meškuičių lopšelis-
darželis 

87 18-oji Jurginių šventė. 
Netradicinio mokymosi diena 
„Partneriškas mokymasis 
atvirose ir dinamiškose 
aplinkose“ 

Kultūros ir švietimo darbuotojai, 
mokiniai (vaikai), jaunimas 

Raudėnų mokykla-
daugiafunkcis centras 

88 Konferencija „Sveikas vaikas – 
sėkmingo ugdymosi garantas“ 

5–10 klasių mokiniai Kuršėnų Stasio 
Anglickio mokykla 

89 Dailės olimpiada „Tėvynė 
šimtmečio verpetuose“ 

1–4 klasių mokiniai Kuršėnų Stasio 
Anglickio mokykla 

90 Diktanto konkursas 3 klasių mokiniai Gruzdžių gimnazija 
91 Jaunųjų kūrėjų konkursas 

„Kuriu eilėraštį“ 
5–10, III–IVg klasių mokiniai Gruzdžių gimnazija 

92 Gamtamokslinė 5–8 klasių 
mokinių konferencija “Vanduo 
mano gyvenime“ 

5–8 klasių mokiniai Kuršėnų Pavenčių 
mokykla-
daugiafunkcis centras 

93 Protų mūšis “Lietuva – gimtinė 
mano“ 

5–8 klasių mokiniai Kuršėnų Pavenčių 
mokykla-
daugiafunkcis centras 

94 Dailyraščio konkursas „Dailaus 
rašto margučiai“ 

2–4 klasių mokiniai, turintys 
specialiųjų ugdymosi poreikių 

Ginkūnų Sofijos ir 
Vladimiro Zubovų 
mokykla 

95 Piešinių konkursas ,,Paminklai 
Lietuvos šimtmečiui“, skirtas 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
šimtmečiui paminėti. 

7–10, III–IVg klasių mokiniai Bazilionų mokykla-
daugiafunkcis centras 

96 Viktorina „Išminčių 
daugiabutis“ 

2–5 klasių mokiniai, turintys 
specialiųjų ugdymosi poreikių 

Kuršėnų Daugėlių 
pagrindinė mokykla 

97 Konkursas „Šviesoforas“ 1–4 klasių mokiniai Kuršėnų Daugėlių 
pagrindinė mokykla 

98 Užsienio kalbų mokytojų 
respublikinė konferencija 

Užsienio kalbų mokytojai Meškuičių gimnazija 
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„Mokinių individualios 
pažangos matavimo būdai 
užsienio kalbos pamokose“ 

99 Seminaras „Informatika 
pradiniame ugdyme“ 

Pradinių klasių mokytojai, 
mokyklų vadovai 

Aukštelkės mokykla-
daugiafunkcis centras 

100 Mokinių ir mokytojų 
konferencija „Sveikas vaikas – 
sėkmingo ugdymosi garantas“ 

5–10 klasių mokiniai, mokytojai, 
sveikatos priežiūros specialistai 

Kuršėnų Stasio 
Anglickio mokykla 

101 Seminaras „Vaiko 
įsivertinimas, asmeninė 
pažanga ir motyvacija“ 

Užsienio mokyklų lietuvių kalbos 
mokytojams 

Kužių gimnazija 

102 Seminaras „Žaidybinio metodo 
taikymas fizinio aktyvumo 
pratybose“ 

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų 
kūno kultūros, ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo 
pedagogai 

Kuršėnų lopšelis-
darželis „Eglutė“ 

103 Seminaras „Kur dingsta 
laikas?“ 

Pedagogai, vdaovai Švietimo pagalbos 
tarnyba 

104 Mokytojų konferencija 
„Asmenybės ugdymas: 
tendencijos, pokyčiai, 
problemos, jų sprendimai“ 

Pedagogai  Kuršėnų meno 
mokykla 

105 Mokymai „Tarpininkavimas 
švietimo institucijose: 
tarpininkavimo samprata ir 
praktinis taikymas“ 

Socialiniai pedagogai Švietimo pagalbos 
tarnyba 

106 Piešinių konkursas-paroda 
„Lietuva pavasario žieduos“ 

1–4 klasių mokiniai Drąsučių mokykla 

107 Lietuvių kalbos ir literatūros 
olimpiada 

5–8 klasių mokiniai Švietimo pagalbos 
tarnyba 

108 Atvira pamoka „Reading 
Lesson: Lucky People“ 

Anglų kalbos mokytojai Kuršėnų Lauryno 
Ivinskio gimnazija 

109 Mažoje chemijos olimpiada 8 
klasių mokiniams 

8 klasių mokiniai Švietimo pagalbos 
tarnyba 

110 Rajono 4–6 klasių mokinių 
anglų kalbos olimpiada 

4–6 klasių mokiniai Švietimo pagalbos 
tarnyba 

111 Seminaras-diskusija „Stipri 
bendruomenė – raktas į 
sveikatai palankų maitinimą“ 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų 
vadovai, pedagogai, tėvai 
(globėjai, rūpintojai) 

Aukštelkės mokykla-
daugiafunkcis centras 

112 Priešmokyklinio ugdymo 
grupių vaikų konkursas „Mūsų 
mažieji talentai“ 

Priešmokyklinio ugdymo 
ugdytiniai, pedagogai 

Kuršėnų meno 
mokykla 

113 Mokinių matematikos 
komandinis konkursas „Vilties 
olimpiada“ 

5–8 klasių mokiniai Kuršėnų Pavenčių 
mokykla-
daugiafunkcis centras 

GEGUŽĖ 
114 Šiaulių rajono mokyklų 

mokinių šaškių varžybos 
1–10, III–IVg klasių mokiniai Gruzdžių gimnazija 

115 Rajoninis priešmokyklinių 
ugdymo grupių vaikų  
konkursas „Mūsų mažieji 
talentai“ 

Priešmokyklinio ugdymo grupių 
ugdytiniai 

Kuršėnų Pavenčių 
mokykla-
daugiafunkcis centras 

116 Konkursas-viktorina „2 x 4 – 2–4 klasių mokiniai, turintys Kuršėnų Pavenčių 
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du kart keturi“ specialiųjų ugdymosi poreikių mokykla-
daugiafunkcis centras 

117 Protų mūšis, skirtas sveikai 
gyvensenai 

5–10 klasių mokiniai Ginkūnų Sofijos ir 
Vladimiro Zubovų 
mokykla 

118 Tarptautinė konferencija 
pedagogams „Idėjos, 
sumanymai ir patirtis minint 
tarptautines šventes Europos 
sąjungos ikimokyklinėse 
įstaigose“ (anglų kalba) 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų 
pedagogai 

Kuršėnų lopšelis-
darželis „Buratinas“ 

119 Ikimokyklinių ugdymo įstaigų 
darbo patirties sklaidos diena 
„Emocinio intelekto lavinimas 
vizualinės raiškos būdais ir 
priemonėmis“ 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų 
pedagogai, vadovai 

Kairių lopšelis-
darželis „Spindulėlis“ 

120 Seminaras „Mokinių 
įsivertinimas, lyderystės 
ugdymas“ 

Telšių r. specialieji pedagogai, 
logopedai 

Kužių gimnazija (T. 
Borisevičienė) 

121 Jubiliejinis istorijos ir kultūros 
žurnalo ,,Padubysio kronikos“ 
pristatymas. 

Ugdymo įstaigų darbuotojai, 
gyventojai, besidomintys 
kraštotyra. 

Bazilionų mokykla-
daugiafunkcis centras 

122 R. Ozolo lituanistikos centro 
veiklos pristatymas (gerosios 
patirties sklaida) 

Bibliotekų darbuotojai Bazilionų mokykla-
daugiafunkcis centras 

123 „Bendradarbiaujame ir kuriame 
video“ KA1 projekto „Digital 
Opportunities in Preshool“ 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai Kuršėnų lopšelis-
darželis „Eglutė“ 

BIRŽELIS 
124 Renginys „Respublikinis 

Valančiukų sąskrydis 
Naisiuose“ 
 

5–10 klasių mokiniai Naisių mokykla 

125 Konferencija „Mokomės, 
kuriame, tiriame“ 

7–8 klasių mokiniai Bubių mokykla 

126 Amatų žiedas 5–10 klasių mokiniai Bubių mokykla 
127 Turizmo diena 5–10 klasių mokiniai Bubių mokykla 

RUGSĖJIS 
128 „Olimpinis ruduo 2018“ 5–10, III–IVg klasių mokiniai Gruzdžių gimnazija 
129 Olimpinė diena 5–10 klasių mokiniai Bubių mokykla 
130 Konferencija „Stebiu, tyrinėju, 

pažįstu“ 
1–4 klasių mokiniai Kuršėnų Daugėlių 

pagrindinė mokykla 
SPALIS 

131 Edukacinis žygis po Meškuičių 
miestelį 

1–4 klasių mokiniai Meškuičių gimnazija 

132 Protmūšis „Kaimynų protų 
mūšis“ 

8–10, III–IVg klasių mokiniai Meškuičių gimnazija 

133 Muzikinis-draminis renginys 
„Muzikinė dėžutė“ 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio 
ugdymo ugdytiniai 

Raudėnų mokykla-
daugiafunkcis centras 

134 Poezijos konkursas poeto 
Stasio Anglickio premijai gauti 

5–10, III–IVg klasių mokiniai Kuršėnų Stasio 
Anglickio mokykla 
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135 Raiškiojo skaitymo eilėraščių 
anglų kalbos konkursas „Time 
for poems“ 

4–8 klasių mokiniai Gruzdžių gimnazija 

136 Dramos šventė – festivalis 
„Vaikystės aitvarai“ 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio 
ugdymo grupių ugdytiniai 

Kužių lopšelis-
darželis 

137 Dailyraščio konkursas 1–6 klasių mokiniai, turintys 
specialiųjų ugdymosi poreikių 

Kuršėnų Pavenčių 
mokykla-
daugiafunkcis centras 

138 Konferencija ,,Moteris – 
kūrėja“, skirta  ,,B.Mejerytės 
120 gimimo metinėms 
paminėti 

7–10, III–IVg klasių mokiniai Bazilionų mokykla-
daugiafunkcis centras 

139 Praktinė – metodinė 
konferencija  „Aš – Lietuvos 
pilietis“ 

1–4 klasių mokiniai Pakapės mokykla 

140 Seminaras „Socialinė ir 
emocinė vaiko sveikata“ 

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų 
logopedai, pedagogai, ugdytinių 
tėvai (globėjai) 

Daugėlių lopšelis-
darželis 

141 Atvira fizikos pamoka 8 
klasėje „Dinamometro 
gradavimas“ 

Fizikos mokytojai Gruzdžių gimnazija 

142 Seminaras „Ankstyvojo 
amžiaus vaikų didaktiniai 
žaidimai“ 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai Kuršėnų lopšelis-
darželis „Nykštukas“ 

143 Seminaras „Šiuolaikinė 
geografijos pamoka“ 

Geografijos mokytojai Kuršėnų Pavenčių 
mokykla-
daugiafunkcis centras 

144 Gerosios patirties pasidalijimo 
seminaras „Interjero dekoras“ 

Dailės, technologijų mokytojai Kuršėnų Pavenčių 
mokykla-
daugiafunkcis centras 

145 Seminaras „Debatų metodo 
pristatymas“ 

Pradinių klasių mokytojai Kužių gimnazija 

146 Seminaras „ARBA-ONY“ – 
tobulėjome, kūrėme, 
dalijamės“ KA2 projekto 
„ARBA – our new view in 
special education“ 

Pedagogai, dirbantys su 
specialiųjų poreikių turinčiais 
vaikais 

Kuršėnų lopšelis-
darželis „Eglutė“ 

LAPKRITIS 
147 Paroda – konkursas „Advento 

vainikas“ 
1–10, III–IVg klasių mokiniai Kuršėnų kūrybos 

namai 
148 Praktinė gamtamokslinė 

konferencija „Tyrinėjimu 
pagrįstas mokymasis“ 

7–10, III–IVg klasių mokiniai Gruzdžių gimnazija 

149 Meninių darbų konkursas – 
paroda „Raidžių ir skaičių 
magija“ 

5–10 klasių mokiniai Kuršėnų Pavenčių 
mokykla-
daugiafunkcis centras 

150 Praktinė pradinių klasių 
mokinių konferencija 
„Renkuosi profesiją“ 

1–4 klasių mokiniai Kuršėnų Pavenčių 
mokykla-
daugiafunkcis centras 

151 Kūrybinis konkursas „Seku 
seku pasaką“ 

1–4 klasių mokiniai Kužių gimnazija 

152 Kūrybinių darbų paroda- Priešmokyklinio ugdymo Šilėnų mokykla 
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konkursas "Su Kaziu Binkiu 
per Kiškių sukilimą pas 
Antanėlį ir kitus"  

ugdytiniai, 1–4 klasių mokiniai 

153 Konkursas ,,Fotografuoju 
eilėraštį“ 

3–10 klasių mokiniai Pakapės mokykla 

154 Konferencija „Aš kuriu“ 3–4 klasių mokiniai Bubių mokykla 
155 Šiaulių rajono mokinių 

integruotų mokslų komandinė 
olimpiada  

7–8 klasių mokiniai Voveriškių mokykla 

156 Praktinė veikla „Advento 
vainiko akcentai“ 

Technologijų mokytojai, 
ikimokyklinio ugdymo įstaigų 
pedagogai 

Kuršėnų kūrybos 
namai 

157 Atvira integruota lietuvių 
kalbos ir literatūros muzikos 
pamoka. 
Atviros lietuvių kalbos ir 
literatūros, anglų kalbos 
pamokos. 

Lietuvių kalbos ir literatūros, 
muzikos, anglų kalbos mokytojai 

Bubių mokykla 

GRUODIS 
158 Popietė „Plunksną nuplukdė 

laikas“, skirta 113-osioms 
Stasio Anglickio gimimo 
metinėms (poezijos konkurso 
laureatų paskelbimas) 

5–10, III–IVg klasių mokiniai Kuršėnų Stasio 
Anglickio mokykla 

159 Konferencija, skirta Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo 100-
mečiui paminėti.  

5–10, III–IVg klasių mokiniai  Ginkūnų Sofijos ir 
Vladimiro Zubovų 
mokykla 

 

 


