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I. BENDROJI INFORMACIJA 

 

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba) savo veiklą pradėjo 2017 m. rugsėjo 1 d. 

Tarnyba yra viešas juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, 

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 pr iežiūrą 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. 

Tarnyba turi Akreditacijos pažymėjimą (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. V-834; 

Pažymėjimas AP Nr. 103). 

 Tarnyba įregistruota Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 304626563. Buveinės adresas: V. Dambrausko g. 17–2, Kuršėnai, Šiaulių 

rajono savivaldybė. Tarnybos vieša informacija skelbiama interneto svetainėje www.srspt.eu.  

 Tarnyba turi asignavimų valdytojo statusą. Įstaigos veikla finansuojama iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto, Mokymo lėšų ir gautų 

pajamų už teikiamas paslaugas. 

2019 m. Tarnyboje dirba 15 darbuotojų. 
 

1 lentelė. Žmogiškieji ištekliai 

Pareigybės pavadinimas Darbo krūvis (etatai) Darbuotojų skaičius Finansavimo šaltinis 

Direktorius  1 1 Savivaldybės lėšos 

Direktoriaus pavaduotojas 1 1 Mokymo lėšos 

Logopedas 1,4 2* Mokymo lėšos 

Socialinis pedagogas 0,5 1 Mokymo lėšos 

Psichologas 1,4 3** Mokymo lėšos 

Specialusis pedagogas 1,4 2* Mokymo lėšos 

Metodininkas  2 3 Savivaldybės lėšos  

Metodininkas (darbui su jaunimu) 1 1 Savivaldybės lėšos 

Kompiuterių priežiūros specialistas 0,25 1 Savivaldybės lėšos 

Valytojas  0,25 1 Savivaldybės lėšos 

Iš viso: 10,2 15  

http://www.srspt.eu/
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*Vienas Tarnybos darbuotojas, dirbantis tik švietimo įstaigose (Šiaulių r. Raudėnų mokykloje-daugiafunkciame centre, Šiaulių r. Gilvyčių mokykloje). 

**Vienas psichologo etatas finansuojamas iš projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ veikla „Psichologinės pagalbos plėtra“ lėšų. 

 Visų Tarnybos specialistų išsilavinimas – aukštasis universitetinis. Šeši Tarnybos darbuotojai turi įgiję magistro kvalifikacinius laipsnius, 

du darbuotojai šiuo metu studijuoja magistrantūros studijose. Kompiuterių priežiūros specialistas aptarnauja keturis Šiaulių rajono Kuršėnų miesto 

lopšelius-darželius. 

Aktyvi veikla vyksta organizuojant mobilų darbą su jaunimu Gruzdžiuose, Šakynos, Varputėnų, Žarėnų ir Gilvyčių kaimuose. Mobilaus 

darbo su jaunimu veiklose vieno užsiėmimo metu vidutiniškai dalyvauja 9 jaunuoliai. 2019 m. dalis mobilaus darbo su jaunimu veiklų yra 

finansuojama iš projekto „Dūzgiam toliau“ lėšų (Jaunimo reikalų departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos). 

Veiklą vykdo Trečiojo amžiaus universitetas (toliau – TAU), kurį noriai lanko 68 nuolatiniai lankytojai. Veikia 5 fakultetai: sveikatos, 

žmogaus ir socialinės aplinkos, informacinių technologijų, anglų kalbos ir menų (drama, šokis, daina, dailė). 

Tarnybos veiklą koordinuoja ir priežiūrą vykdo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyrius (toliau – Skyrius). 
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II. 2018 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

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

įstaigų bendruomenėms, Šiaulių rajono gyventojams 

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

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  Įsteigta socialinio pedagogo pareigybė. 

Nuo 2018-03-01 Tarnyboje dirba socialinis pedagogas (0,5 et.). 

1. 1. 2. Įsteigti papildomą psichologo etatą Pagal projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ (Nr. 09.2.2-

ESFA-V-729-03-0001) tarnyboje nuo 2018 m. birželio 11 d. dirba 

psichologas (1 etatas) 

1. 1. 3. Dalyvauti mokymuose, siekiant įgyti 

galimybę atlikti mokinių (vaikų) 

pedagoginį psichologinį vertinimą 

naudojantis WISC-III
LT

 metodika 

Tarnybos psichologas įgijo teisę, atliekant mokinių (vaikų) vertinimą, 

naudoti pedagoginio psichologinio vertinimo WISC-III
LT

 metodiką 

1. 1. 4. Dalyvauti mokymuose, siekiant įgyti 

galimybę vertinant vaikus naudoti 

Disc‘o (diagnostinis vaikų raidos 

vertinimo testas) metodiką 

Tarnybos specialusis pedagogas įgijo teisę, atliekant vaikų vertinimą, 

naudoti 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 

Parengtas aprašas (2018-05-14 įsakymas Nr. V-123). 

Su aprašu supažindinti Šiaulių rajono švietimo pagalbos specialistai 

(logopedai, specialieji pedagogai, socialiniai pedagogai, judesio 

korekcijos mokytojai, psichologai). 
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pagalbos tarnyboje tvarkos aprašą 

1. 1. 6. Tobulinti Tarnybos darbuotojų 

profesines kompetencijas 

Tarnybos darbuotojai nuolat kėlė kvalifikaciją – dalyvauta mokymuose, 

seminaruose ne mažiau kaip 3 dienas per metus 

1. 1. 7. Rengti metodinius pasitarimus Šiaulių 

rajono (toliau – Savivaldybė) ugdymo 

įstaigų švietimo pagalbos 

specialistams 

Surengti 2 metodiniai pasitarimai Savivaldybės švietimo pagalbos 

specialistams: 2018 m. gegužės 30 d. ir 2018 m. lapkričio 12 d. 

1. 1. 8. Rengti metodinius pasitarimus 

Savivaldybės ugdymo įstaigų 

psichologams 

Surengtas 1 metodinis pasitarimas (2018 m. balandžio 16 d.) 

Savivaldybės švietimo įstaigų psichologams asistentams  

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 

Atlikti 169 mokinių (vaikų) specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) 

vertinimai (vertinimą atliko 3 specialistai). 

Atlikti 47 vaikų SUP vertinimai, kai vertinimą atliko 1 specialistas. 71 

mokiniui (vaikui) patikslintos išvados pažymose dėl specialiojo 

ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo. 

Įvyko 151 psichologo konsultacija tėvams (globėjams, rūpintojams), 325 

individualios konsultacijos mokiniams (vaikams), 14 grupinių 

konsultacijų mokiniams, 11 konsultacijų pedagogams. 

1. 2. 2. Teikti mobilios komandos paslaugas 

ugdymo įstaigose, užtikrinant 

savalaikę ir efektyvią švietimo 

pagalbą mokiniams (vaikams), tėvams 

(globėjams, rūpintojams), 

pedagogams ir administracijai 

Ne mažiau kaip 28 kartus vykta į Savivaldybės švietimo įstaigas atlikti 

mokinių (vaikų) pedagoginio psichologinio vertinimo. Tuo pačiu teiktos 

Tarnybos švietimo pagalbos specialistų konsultacijos mokiniams 

(vaikams), tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams ir 

administracijai. 

1. 2. 3. Sudaryti sutartis su VšĮ Kuršėnų 

ligonine, VšĮ Respublikinės Šiaulių 

ligoninės Moters ir vaiko klinika dėl 

gydytojo neurologo paslaugų teikimo 

mokiniams (vaikams) 

Sudaryta sutartis su VšĮ Kuršėnų ligonine dėl gydytojo neurologo 

paslaugų teikimo mokiniams (vaikams).  

Vyksta konsultacijos dėl sutarties sudarymo su VšĮ Respublikinės Šiaulių 

ligoninės Moters ir vaiko klinika dėl gydytojo neurologo paslaugų 

teikimo mokiniams (vaikams). 

1. 2. 4. Identifikuoti švietimo pagalbos 2018 m. Tarnyboje buvo vertinti 8 ikimokyklinio amžiaus vaikai, 
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poreikį neugdomiems ikimokyklinio 

amžiaus vaikams bendradarbiaujant su 

Šiaulių rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo ir sporto 

skyriumi, Socialinių paslaugų centro 

socialiniais darbuotojais, Vaiko teisių 

apsaugos skyriaus specialistais 

nelankantys ugdymo įstaigos. Įvertinus jų  specialiuosius ugdymosi 

poreikius, jiems buvo rekomenduotos ugdymo įstaigos.  

Įvertintas vienas mokyklinio amžiaus vaikas, nelankantis jokios ugdymo 

įstaigos. Informacija perduota Šiaulių rajono savivaldybės vaiko teisių 

apsaugos skyriui (2018-05-28 Nr. S-42) 

1. 2. 5. Sukurti erdvę smėlio terapijai Vyksta parengiamieji darbai erdvės smėlio terapijai sukūrimui. 

2. Kvalifikacijos tobulinimo paslaugų kokybės bei prieinamumo užtikrinimas 

2. 1. Gerinti kvalifikacijos tobulinimo paslaugų kokybę 

2. 1. 1. Atlikti tyrimą apie kvalifikacijos 

tobulinimo poreikį Savivaldybės 

ugdymo įstaigose 

 

Atliktas tyrimas „Kolega – kolegoms“ apie pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo galimybes bei poreikį Savivaldybės ugdymo įstaigose  

2. 

 

1. 

 

 

2. 

 

Organizuoti Savivaldybės švietimo 

įstaigų pedagogų dalyvavimą 

seminaruose, kursuose, 

konferencijose ir kituose renginiuose 

Organizuoti 203 kvalifikacijos tobulinimo renginiai, kuriuose dalyvavo 

4372 dalyviai (dalykų mokytojai, ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai, pradinių klasių mokytojai, savivaldybės mokyklų 

komandos ir kt.) 

2. 1. 3. Sukurti metodinės veiklos sistemą 

Savivaldybėje 

Parengti šie dokumentai: 

- „Šiaulių rajono mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, mokyklų 

vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų metodinės veiklos organizavimo 

tvarkos aprašas“ (2018-10-30 įsakymas Nr. V-171); 

- „Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos kvalifikacinių renginių 

organizavimo tvarkos aprašas“ (2018-10-30 įsakymas Nr. V-171); 

- „Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos edukacinės patirties banko 

aprašas“ (2018-10-30 įsakymas Nr. V- 171); 

- „Šiaulių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų pedagogų metodinių 

darbų, metodinių priemonių pateikimo, recenzavimo bei aprobavimo 

tvarka“ (2018-10-30 įsakymas Nr. V- 171). 

2. 1. 4. Organizuoti Savivaldybės ugdymo 

įstaigų metodinių būrelių pirmininkų 

pasitarimą 

2018-10-17 organizuotas 1 metodinis pasitarimas Savivaldybės švietimo 

įstaigų metodinių būrelių pirmininkams 
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2. 1. 5. Skatinti rezultatyviai dirbančių 

metodinių būrelių pirmininkus 

Savivaldybės švietimo įstaigų metodinių būrelių pirmininkams 

organizuota išvyka į Platelius (2018 m. birželio mėn.) 

2. 1. 6. Parengti mokinių (vaikų) olimpiadų, 

konkursų ir kitų renginių 

organizavimo tvarkos aprašą 

Parengtas „Šiaulių rajono savivaldybės mokyklų mokinių mokomųjų 

dalykų olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo 

tvarkos aprašas“ (2018-11-09 įsakymas Nr. V-174) 

2. 1. 7. Vykdyti mokiniams (vaikams) šalies 

ir rajono olimpiadas, konkursus ir 

kitus renginius 

Surengti 36 renginiai mokiniams (vaikams).  

Suorganizuotos 35 olimpiados, konkursai mokiniams. 

2. 1. 8. Organizuoti mokinių šalies ir rajono 

olimpiadų, konkursų ir kitų renginių 

nugalėtojų, prizininkų ar laureatų 

pagerbimo šventę 

Organizuota ekskursija į Anykščių kraštą 45 (keturiasdešimt penkiems) 

geriausiems Savivaldybės mokiniams  

2. 1. 9. Koordinuoti mokinių ir juos lydinčių 

mokytojų vykimą į šalies olimpiadas, 

konkursus ir kitus renginius 

Šalies konkursuose, olimpiadose ir kituose renginiuose dalyvavo 15 

rajono mokinių 

2. 2. Aktyvinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklą Šiaulių rajone 

2. 2. 1. Įsteigti neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir TAU veiklos 

koordinatoriaus etatą 

Neskirta lėšų TAU veiklos koordinatoriaus etatui įsteigti 

2. 2. 2. Inicijuoti Savivaldybės įstaigų, 

teikiančių suaugusiųjų neformaliojo 

švietimo paslaugas, bendradarbiavimą 

Organizuoti 3 suaugusiųjų mokymai (2 – po 16 ak. val. trukmės ir 1 – 24 

ak. val. trukmės) 

2. 2. 3. Skleisti informaciją spaudoje, 

internete, žiniasklaidoje apie 

mokymosi visą gyvenimą galimybes 

Savivaldybėje 

Informacija apie įstaigos veiklą, aktualius renginius nuolatos teikiama fb 

tinklakapyje https://www.facebook.com/%C5%A0iauli%C5%B3-r-

%C5%A1vietimo-pagalbos-tarnyba-373005916057455/?ref=bookmarks, 

šiuo metu turinčiame 980 sekėjų 

2. 2. 4. Parengti TAU veiklos aprašą 

(nuostatus) 

Nuostatų projektas pateiktas derinti TAU bendruomenei 

2. 2. 5. Plėtoti partnerystės ir 

bendradarbiavimo ryšius su kitais 

Lietuvos TAU 

Užmegzti partnerystės ryšiai su Radviliškio, Kelmės rajonų TAU, 

Nacionaline TAU asociacija, į kurią planuojama stoti 

2. 3. Plėtoti mobilų darbą su jaunimu Šiaulių rajone 

https://www.facebook.com/%C5%A0iauli%C5%B3-r-%C5%A1vietimo-pagalbos-tarnyba-373005916057455/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/%C5%A0iauli%C5%B3-r-%C5%A1vietimo-pagalbos-tarnyba-373005916057455/?ref=bookmarks
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2. 3. 1. Atlikti poreikio tyrimą Savivaldybėje, 

siekiant nustatyti vietas, kuriose 

tikslinga mobilaus darbo su jaunimu 

plėtra 

Nustatytos vietovės, kuriuose tikslinga plėtoti mobilų darbą su jaunimu. 

Mobilus darbas su jaunimu vykdomas Gruzdžiuose, Šakynoje, 

Gilvyčiuose, Žarėnuose, Varputėnuose. 

2. 3. 2. Rengti ir įgyvendinti projektus, 

skirtus aktyvinti darbą su jaunimu 

Pateiktos 3 paraiškos ir gautas finansavimas šiems projektams:  

- „Jaunimo dūzgės“ (Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos),  

- „Visai geras projektas“ (Savivaldybė). 

- „Saldus verslumas“ (Savivaldybė). 

3. Tarnybos materialinės aplinkos gerinimas bei įstaigos įvaizdžio tobulinimas 

3. 1. Modernizuoti Tarnybos materialinę aplinką 

3. 1. 1. Atnaujinti informacinių technologijų 

bazę 

Įsigyti 3 nešiojami kompiuteris ir 1 vaizdo projektorius 

3. 1. 2. Atnaujinti įstaigos materialiąją 

aplinką 

Įrengta salė pirmame pastato aukšte, kuri skirta seminarams, renginiams 

ir kitoms veikloms organizuoti. Suremontuotas priešsalis 

3. 1. 3. Įrengti erdves kūrybinių darbų 

eksponavimui tarnyboje 

Ruošiamos erdvės kūrybinių darbų eksponavimui 

3. 2. Viešinti informaciją apie Tarnybos veiklą 

3. 2. 1. Viešinti informaciją apie Tarnybos 

teikiamas paslaugas  

Publikuoti daugiau nei 25 pranešimai socialiniuose tinkluose 

3. 2. 2. Stiprinti ryšius su visuomeninėmis ir 

privačiomis organizacijomis 

Užmegzti partnerystės ryšiai su visuomeninėmis ir privačiomis 

organizacijomis – pasirašyta 17 partnerystės sutarčių 

3. 2. 3. Atnaujinti įstaigos internetinę svetainę Atnaujintas Tarnybos internetinis puslapis, tačiau siekiant efektyvaus jo 

veikimo / funkcionalumo, jį reikia tobulinti 

3. 2. 4. Rengti ir teikti paraiškas projektų 

įgyvendinimui 

Pateiktos paraiškos ir gautas finansavimas šiems projektams  įgyvendinti: 

„Jaunimo dūzgės“, „Saldus verslumas“, „Visai geras projektas“, „Gali 

sportuoti? Įrodyk!“, „Erasmus+ Cross-secorial Seminar Enhancng Digital 

Competences in Education and Training). 

Pateiktos paraiškos, bet negautas finansavimas šiems projektams 

įgyvendinti: „Mokslai! Metai! Motyvai!“ (Erasmus+ KA1), Peer 

Ineraction Lab – Competence for Inclusions of Youth With Autism 

(partneriai Erasmus+ KA2 projektui). 
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2. Įstaigos strateginis tikslas – Saugios ir sveikos visuomenės formavimas 
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Veiklos pavadinimas Rezultatas 

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 

Vykdyti emocinio atsparumo lavinimo užsiėmimai Šiaulių r. Aukštelkės 

MDC 4-5 klasių mokiniams. 

Užsiėmimuose dalyvavo  22 mokiniai. 

4. 1. 2. Organizuoti savęs pažinimo grupę 

paaugliams „Pažink save tokį, koks 

esi“ 

Organizuotos grupės, kurių užsiėmimuose dalyvavo 10 mokinių 

4. 1. 3. Vykdyti prevencinę Ankstyvosios 

intervencijos programą 

Bendradarbiaujant su Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuru yra pasirengta vykdyti prevencinę Ankstyvosios intervencijos 

programą 

4. 1. 4. Vykdyti Pykčio kontroliavimo 

programą paaugliams 

Programa vykdyta 3 Savivaldybės mokyklose 7–10 klasių mokiniams: 

Pakapės, Voveriškių, Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų. 

Mokymuose dalyvavo 57 mokiniai. 

4. 1. 5. Vykdyti Pozityvios tėvystės mokymus Mokymuose dalyvavo Aukštelkės MDC, Ginkūnų lopšelio-darželio (2 

k.), Daugėlių lopšelio-darželio, Kuršėnų miesto tėvai (51 dalyvis) 

4. 1. 6. Projekto „Gali sportuoti? Įrodyk!“ 

veiklų įgyvendinimas. 

Organizuoti įvairūs renginiai Savivaldybės gyventojams: mankštos 

senjorams Kuršėnuose ir jaunimui mobiliuose taškuose Gruzdžiuose, 

Šakynoje, Gilvyčiuose, Jaunimo dienos šventė, tarptautinės pagyvenusių 

žmonių dienos minėjimas, sportinė stovykla „Mokomės vieni iš kitų“ 

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

4. 2. 1. Atlikti tyrimą apie psichologinės 

pagalbos poreikį Savivaldybės ugdymo 

įstaigose 

 

Apklausoje dalyvavo 10 ugdymo įstaigų. Rezultatai Tarnyboje, pristatyti 

Skyriui. 
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2018 metų Tarnybos veiklos plane buvo numatytos 43 priemonės iškeltiems tikslams įgyvendinti. Įgyvendinta 81 proc. suplanuotų 

priemonių, o kitų veiklų įgyvendinimas bus tęsiamas 2019 m.  

Apibendrinant galima tgeigti, kad 2018 m. Tarnybos veiklos planas įgyvendintas gerai. 

Įsivertinimo rezultatai pristatyti Tarnybos darbuotojų susirinkime 2019 m. sausio mėnesį. 

Planuojant Tarnybos veiklą 2019 metams ir toliau reikėtų tęsti Tarnybos veikos prioriteto įgyvendinimą. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 2019 METŲ VEIKLOS PLANO PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Įgyvendinant Tarnybos metinį planą prisidedama prie Šiaulių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2018–2020 metams strateginių 

prioritetų: 
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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. 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus 2019 m. veiklos prioritetas – Mokinių mokymosi pasiekimų 

gerinimas 

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos 2019 m. veiklos prioritetas – Aukštos kokybės paslaugų teikimas mokiniams (vaikams), švietimo 

įstaigų bendruomenėms, Šiaulių rajono gyventojams 

  

Metinio veiklos plano tikslai ir uždaviniai: 

1. Didinti specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP), psichologinių, asmenybės ir bendravimo problemų turinčių asmenų ugdymosi 

veiksmingumą ir psichologinį atsparumą: 

1.1. Didinti teikiamos švietimo pagalbos prieinamumą ir kokybę mokiniams (vaikams), tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams ir mokyklų 

bendruomenėms; 

1.2. Vykdyti prevencinę veiklą bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, koordinuoti ir organizuoti krizių valdymą švietimo įstaigose. 

2. Teikti pagalbą švietimo įstaigai, mokytojui ir mokiniui (vaikui), siekiant mokinių (vaikų) pasiekimų gerinimo:  

2.1. Organizuoti tyrimais grįstą pedagogų kvalifikacijos tobulinimą ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę; 

2.2. Organizuoti mokinių dalykines olimpiadas, konkursus ir kitus renginius; 

2.3. Vystyti edukacinio patirties banko veiklą, skatinant mokytojus dalintis gerąja darbo patirtimi. 

3. Užtikrinti švietimo paslaugų prieinamumą skirtingų poreikių ir gebėjimų asmenims: 

3.1. Numatyti veiksmų planą neformaliojo suaugusiųjų švietimo įgyvendinimui Šiaulių rajone;  

3.2. Plėtoti TAU veiklą Šiaulių rajone; 

3.3. Tęsti mobilaus darbo su jaunimu veiklas Šiaulių rajone; 

3.4. Bendradarbiauti su kitomis edukacinę veiklą vykdančiomis institucijomis Lietuvoje ir užsienyje. 

4. Pasirengti Tarnybos veiklos akreditavimui pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos reikalavimus:  
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4.1. Sudaryti sąlygas informacinių technologijų panaudojimui  klientų poreikiams taikyti;                

4.2. Vykdyti konsultacinę veiklą įstaigoje ir už jos ribų. 

5. Tobulinti Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos veiklą: 

5.1. Modernizuoti švietimo pagalbos teikimo priemonių resursus; 

5.2. Modernizuoti ir pritaikyti Tarnybos patalpas bei aplinką klientų poreikiams; 

5.3. Viešinti informaciją apie Tarnybos veiklą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. LĖŠOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMUI 

2019 m. veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui naudojami šie finansavimo šaltinai (Eur):  

Mokymo lėšos  Savivaldybės 2 % lėšos  Projektinės lėšos  Įstaigos pajamos  Iš viso  
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 biudžeto lėšos  

 

   

63263,00 78457,00 380,00 10999,00 9600,00 162699,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus 2019 m. veiklos prioritetas – Mokinių mokymosi pasiekimų 

gerinimas 
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Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos 2019 m. veiklos prioritetas – Aukštos kokybės paslaugų teikimas mokiniams (vaikams), švietimo 

įstaigų bendruomenėms, Šiaulių rajono gyventojams 

 

Metinio 

tikslo 

kodas 

Uždavi

nio 

kodas 

Veiklos 

kodas 
Veiklos pavadinimas 

Įvykdymo 

terminas 

Atsakingas (-i) 

vykdytojas (-ai) 

Indėlio ar proceso 

vertinimo kriterijai 

Pastabos,  

komentar

ai 

1. Didinti specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP), psichologinių, asmenybės ir bendravimo problemų turinčių asmenų 

ugdymosi veiksmingumą ir psichologinį atsparumą 

1. 1. Didinti teikiamos švietimo pagalbos prieinamumą ir kokybę mokiniams (vaikams), tėvams (globėjams, rūpintojams), 

pedagogams ir mokyklų bendruomenėms 

1. 1. 1. Sudaryti sutartis su VšĮ Kuršėnų 

ligonine ir Šiaulių miesto 

savivaldybės sutrikusio vystymosi 

kūdikių namais dėl gydytojo 

neurologo paslaugų teikimo 

mokiniams (vaikams) 

I pusmetis V. Bagdonienė Sudarytos sutartys su 

VšĮ Kuršėnų ligonine 

bei Šiaulių miesto 

savivaldybės sutrikusio 

vystymosi kūdikių 

namais 

 

1. 1. 2. Įsteigti papildomą psichologo etatą II pusmetis R. Piežienė Įsteigtas etatas  

1. 1. 3. Atlikti kompleksinius mokinio (vaikų) 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

pedagoginiu, psichologiniu ir 

socialiniu pedagoginiu aspektais 

įvertinimus  

Nuolat V. Bagdonienė, 

V. Barzdžiuvienė, 

K. Bičkauskienė, 

B. J. Juodraitienė, 

V. Monkienė, 

J. Petraitė 

Atlikti 285 pirminiai, 

pakartotiniai asmens 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių įvertinimai, 

pateiktos 

rekomendacijos 

tolesniam ugdymui. 

Mokiniai mokosi pagal 

gebėjimus 

 

1. 1. 4. Atlikti gabių mokinių įvertinimus Pagal 

poreikį 

K. Bičkauskienė, 

V. Monkienė 

Atlikti 5 gabių mokinių 

įvertinimai 

 

1. 1. 5. Atlikti vaikų brandumo ugdytis pagal 

priešmokyklinio ugdymo programas 

Pagal 

poreikį 

V. Monkienė Atlikti 3 vaikų 

brandumo ugdytis pagal 
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įvertinimus priešmokyklinio 

ugdymo programas 

įvertinimai 

1. 1. 6. Konsultuoti psichologinių, asmenybės 

ir ugdymosi problemų turinčius 

mokinius (vaikus), jų tėvus, 

pedagogus, kitus švietimo įstaigų 

bendruomenių narius šių problemų 

sprendimo klausimais 

Nuolat V. Bagdonienė, 

V. Barzdžiuvienė, 

K. Bičkauskienė, 

B. J. Juodraitienė, 

V. Monkienė, 

J. Petraitė 

Suteikta ne mažiau kaip 

150 individualių 

(grupinių) konsultacijų 

 

1. 1. 7. Teikti mobilios komandos paslaugas 

ugdymo įstaigose, užtikrinant 

savalaikę ir efektyvią švietimo 

pagalbą mokiniams (vaikams), tėvams 

(globėjams, rūpintojams), 

pedagogams ir administracijai 

(dalyvavimas švietimo įstaigų VGK 

posėdžiuose) 

Pagal 

poreikį 

V. Bagdonienė, 

V. Barzdžiuvienė, 

K. Bičkauskienė, 

B. J. Juodraitienė, 

V. Monkienė, 

J. Petraitė 

Mobilios komandos 

paslaugos teiktos ne 

mažiau kaip 3 kartus 

per metus 

 

1. 1. 8. Identifikuoti švietimo pagalbos 

poreikį neugdomiems ikimokyklinio 

amžiaus vaikams bendradarbiaujant su 

Šiaulių rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo ir sporto 

skyriumi, Socialinių paslaugų centro 

socialiniais darbuotojais, Vaiko teisių 

apsaugos skyriaus specialistais 

Pagal 

poreikį  

V. Bagdonienė, 

V. Barzdžiuvienė, 

K. Bičkauskienė, 

B. J. Juodraitienė, 

V. Monkienė, 

J. Petraitė 

Neugdomi 

ikimokyklinio amžiaus 

vaikai, turintys 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių, bus nukreipti į 

ugdymo įstaigas, jiems 

teikiama būtina 

švietimo pagalba 

 

1. 1. 9. Surengti seminarą „Ankstyvosios 

intervencijos modelis ir vaiko gerovės 

rizikų vertinimo įrankis S.M.A.R.T.“ 

I pusmetis J. Petraitė Seminare dalyvavo ne 

mažiau kaip 10 Šiaulių 

rajono švietimo įstaigų 

VGK komandų narių, 5 

socialiniai darbuotojai 

 

1. 1. 10. Rengti metodinius pasitarimus Šiaulių 

rajono ugdymo įstaigų švietimo 

I, II 

pusmečiai 

V. Bagdonienė, 

V. Barzdžiuvienė, 

Surengti 2 metodiniai 

pasitarimai 
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pagalbos specialistams K. Bičkauskienė, 

B. J. Juodraitienė, 

V. Monkienė, 

J. Petraitė 

1. 1. 11. Organizuoti supervizijų grupes 

socialiniams pedagogams 

Pagal 

poreikį 

K. Bičkauskienė, 

J. Petraitė 

Surengtos ne mažiau 

kaip 3 supervizijos 

Šiaulių rajono 

socialiniams 

pedagogams 

 

1. 1. 12. Rengti metodinę medžiagą 

mokiniams, tėvams, pedagogams 

aktualiomis psichologinėmis, 

socialinėmis pedagoginėmis, 

specialiosiomis pedagoginėmis 

temomis 

Nuolat V. Bagdonienė, 

V. Barzdžiuvienė, 

K. Bičkauskienė, 

B. J. Juodraitienė, 

V. Monkienė, 

J. Petraitė 

Parengti informaciniai 

lankstinukai, metodinė 

medžiaga (10 vnt.) 

 

1. 2. Vykdyti prevencinę veiklą bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, koordinuoti ir organizuoti krizių valdymą švietimo 

įstaigose 

1. 2. 1. Vykdyti Pozityvios tėvystės mokymus Pagal 

poreikį  

K. Bičkauskienė, 

V. Monkienė 

Mokymuose dalyvavo 

15 tėvų (globėjų, 

rūpintojų) 

 

1. 2. 2. Vykdyti Pykčio kontroliavimo 

programą  paaugliams 

Pagal 

poreikį  

K. Bičkauskienė Mokymuose dalyvavo 

20 mokinių 

 

1. 2. 3. Vykdyti prevencinę Ankstyvosios 

intervencijos programą 

Pagal 

poreikį 

J. Petraitė Mokymuose dalyvavo 5 

klausytojai 

Programa 

vykdoma 

kartu su 

Šiaulių 

rajono 

savivaldy-

bės 

visuome- 

nės 

sveikatos 
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biuru 

1. 2. 4. Vykdyti savipagalbos grupę tėvams, 

auginantiems ypatingus vaikus 

I pusmetis K. Bičkauskienė Užsiėmimuose 

dalyvavo 5 tėvai, 

auginantys ypatingus 

vaikus 

 

1. 2. 5. Vykdyti socialinių ir emocinių 

kompetencijų ugdymo programą 

„Emociukų kelionė“ 

Pagal 

poreikį 

K. Bičkauskienė, 

J. Petraitė 

Užsiėmimuose 

dalyvavo 60 Šiaulių 

rajono ikimokyklinio 

amžiaus vaikų 

 

1. 2. 6. Vykdyti prevencinę programą tėvams 

„Ką turėtų žinoti tėvai apie 

psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo 

pasekmes?“ 

Pagal 

poreikį 

J. Petraitė Mokymuose dalyvavo 

ne mažiau kaip 20 tėvų 

 

1. 2. 7. Vykdyti emocinio atsparumo lavinimo 

užsiėmimus 

Pagal 

poreikį 

K. Bičkauskienė 

 

Užsiėmimuose 

dalyvavo 30 mokinių 

 

1. 2. 8. Skaityti paskaitas, pranešimus 

mokiniams, tėvams, pedagogams 

Pagal 

poreikį 

V. Bagdonienė, 

V. Barzdžiuvienė, 

K. Bičkauskienė, 

B. J. Juodraitienė, 

V. Monkienė, 

J. Petraitė 

Perskaityta ne mažiau 

kaip 18 paskaitų, 

pranešimų  

Paskaitų, 

susirinki-

mų temos 

pateikia-

mos 2 

priede 

1. 2. 9. Parengti ir įgyvendinti projektą pagal 

Šiaulių rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiąją  programą 

II pusmetis V. Bagdonienė Pateikta paraiška 

projekto įgyvendinimui 

 

1. 2. 10. Surengti mokinių (vaikų), turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, darbų 

parodą „Žiemos pasaka“ 

II pusmetis V. Bagdonienė Surengtoje parodoje 

kūrybinius darbus 

eksponavo 3 švietimo 

įstaigų mokiniai 

(vaikai) 

 

1. 2. 11. Atlikti anketinę apklausą apie patyčių 

mastą  5–12 klasių mokinių tarpe 

II pusmetis K. Bičkauskienė, 

V. Monkienė 

Apklausoje dalyvaus ne 

mažiau kaip 10 Šiaulių 
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rajono mokyklų. 

Gauti duomenys bus 

palyginti su NMPP 

metu pateikta apklausa 

apie mikroklimatą 

švietimo įstaigoje. 

1. 2. 12. Parengti krizių įveikimo schemą 

Šiaulių rajono švietimo įstaigose 

II pusmetis V. Bagdonienė Parengta krizių 

įveikimo schema 

Šiaulių rajono švietimo 

įstaigose 

 

1. 2. 13. Organizuoti krizių valdymą įvykus 

kritinei situacijai švietimo įstaigoje 

Pagal 

poreikį 

V. Bagdonienė, 

K. Bičkauskienė, 

V. Monkienė, 

J. Petraitė 

Efektyvesnis krizės 

suvaldymas švietimo 

įstaigoje 

 

1. 2. 14. Parengti informacinę skrajutę apie 

psichologinės ir kitos pagalbos 

galimybes Šiaulių rajone 

II pusmetis V. Bagdonienė, 

J. Petraitė 

Parengta informacinė 

skrajutė apie 

psichologinės ir kitos 

pagalbos galimybes 

Šiaulių rajone 

 

2. Teikti pagalbą švietimo įstaigai, mokytojui ir mokiniui (vaikui), siekiant mokinių (vaikų) pasiekimų gerinimo 

2. 1. Organizuoti tyrimais grįstą pedagogų kvalifikacijos tobulinimą ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę 

2. 1. 1. Sukurti rajono pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo poreikių, 

pasiūlos ir naudingumo, susijusių  su 

profesiniu tobulėjimu, efektyvumo 

tyrimo anketą ir atlikti tyrimo analizę 

I pusmetis A.Leišienė, 

N. Žalys 

Sukurta anketa, atliktas 

tyrimas ir analizė. 

Tyrimo rezultatai 

pristatyti metodinių 

būrelių pirmininkams. 

 

2. 

 

1. 

 

 

2. Organizuoti Šiaulių rajono 

savivaldybės švietimo įstaigų 

pedagogų dalyvavimą seminaruose, 

kursuose, konferencijose ir kituose 

renginiuose 

Pagal 

poreikį 

 

A.Leišienė, 

N. Žalys 

Suorganizuota apie 160 

įvairių renginių 

 

2. 1. 3. Organizuoti Šiaulių rajono ugdymo 2019 m. A.Leišienė, Suorganizuoti 2  
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įstaigų metodinių būrelių pirmininkų 

pasitarimą 

  N. Žalys, 

R. Piežienė 

metodiniai pasitarimai 

2. 1. 4. Parengti ilgalaikių konsultacijų 

švietimo įstaigoms modelį 

II pusmetis  A.Leišienė, 

  N. Žalys 

Parengtas ilgalaikių 

konsultacijų švietimo 

įstaigoms modelis 

 

2. 1. 5. Skatinti rezultatyviai dirbančių 

metodinių būrelių pirmininkus 

I pusmetis A.Leišienė, 

  N. Žalys, 

R. Piežienė 

Suorganizuota 

ekskursija metodinių 

būrelių pirmininkams 

 

2. 1. 6. Įsteigti nominaciją „Metų švietėjas 

2019“ 

II pusmetis A.Leišienė, 

  N. Žalys, 

R. Piežienė 

Įsteigta nominacija 

aktyviausiai metodinę 

veiklą vykdžiusiam 

pedagogui (įteikimas 

Mokytojų dienos 

šventės renginyje) 

 

2. 2. Organizuoti mokinių dalykines olimpiadas, konkursus ir kitus renginius 

2. 2. 1. Vykdyti mokiniams (vaikams) šalies 

olimpiadų savivaldybės etapus bei 

rajono olimpiadas, konkursus ir kitus 

renginius 

Pagal 

poreikį 

A.Leišienė, 

N. Žalys, 

R. Piežienė 

Surengta apie 80 

renginių mokiniams 

(vaikams) 

 

2. 2. 2. Koordinuoti mokinių ir juos lydinčių 

mokytojų vykimą į olimpiadų, 

konkursų šalies etapus ir kitus 

renginius, informuojant švietimo ir 

sporto skyrių apie atrinktus mokinius 

Pagal 

poreikį 

R. Piežienė Šalies konkursuose, 

olimpiadose ir kituose 

renginiuose dalyvavo 

apie 15 rajono mokinių 

 

2. 2. 3. Organizuoti mokinių šalies ir rajono 

olimpiadų, konkursų ir kitų renginių 

nugalėtojų, prizininkų ar laureatų 

pagerbimo šventę 

Birželis  A.Leišienė, 

N. Žalys, 

R. Piežienė 

Surengta šventė  

2. 2. 4. Organizuoti mokiniams šalies ir 

savivaldybės etapų olimpiadų, 

konkursų ir kitų renginių 

nugalėtojams, prizininkams ar 

Birželis A.Leišienė, 

N. Žalys, 

R. Piežienė 

Suorganizuota 

ekskursija mokiniams 
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laureatams ekskursiją 

2. 3. Vystyti edukacinio patirties banko veiklą, skatinant mokytojus dalintis gerąja darbo patirtimi 

2. 3. 1. Atlikti turimos literatūros 

inventorizaciją, padaryti literatūros  

anotacijas ir sukelti į  edukacinio 

banko talpyklą  

2019 m. A.Leišienė, 

  N. Žalys 

Sukurta literatūros 

duomenų bazė 

 

2. 3. 2. Skaitmenizuoti mokytojų gerosios 

patirties darbus ir patalpinti į 

edukacinio banko talpyklą. 

2019 m. A.Leišienė, 

  N. Žalys 

 

Sukurta gerosios 

patirties duomenų bazė. 

Patalpinta apie 30 

gerosios patirties darbų 

 

2. 3. 3. Sudaryti lektorių ir jų siūlomų temų 

katalogą 

II pusmetis A.Leišienė, 

  N. Žalys 

Sudarytas lektorių ir  jų 

siūlomų temų bankas 

 

2. 3. 4. Surengti Šiaulių rajono mokytojų 

metodinę dieną „Sumanus ugdymas - 

įkvėpti mokyti(is). Mano sėkmės 

istorijos“ 

Balandis R. Piežienė  Surengta metodinė 

diena 

 

2. 3. 5. Organizuoti ir inicijuoti gerosios 

patirties renginius (atviras pamokas, 

projektų veiklos pristatymo renginius, 

konferencijas ir kt.). 

2019 m. A.Leišienė, 

  N. Žalys 

Surengta apie 15 

gerosios darbo patirties 

sklaidos renginių  

 

2. 3. 6. Skatinti mokytojus rengti metodines 

priemones ir teikti jas į duomenų 

banką 

2019 m.  A.Leišienė, 

  N. Žalys 

Parengta ir į duomenų 

banką pateikta apie 10 

metodinių priemonių 

 

3. Užtikrinti švietimo paslaugų prieinamumą skirtingų poreikių ir gebėjimų asmenims 

3. 1. Numatyti veiksmų planą neformaliojo suaugusiųjų švietimo įgyvendinimui Šiaulių rajone 

3. 1. 1. Inicijuoti Šiaulių rajono įstaigų, 

teikiančių suaugusiųjų neformaliojo 

švietimo paslaugas, bendradarbiavimą 

2019 m. R. Piežienė, 

neformaliojo 

suaugusiųjų 

švietimo 

koordinatorius 

Per vienerius metus 

suorganizuoti 2 bendri 

renginiai 

 

3. 1. 2. Skleisti informaciją spaudoje, 

internete, žiniasklaidoje apie 

2019 m. Neformaliojo 

suaugusiųjų 

Išspausdintas straipsnis, 

publikuotas pranešimas 
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mokymosi visą gyvenimą galimybes 

Šiaulių rajono savivaldybėje 

švietimo 

koordinatorius 

žiniasklaidoje 

3. 2. Plėtoti TAU veiklą Šiaulių rajone 

3. 2. 1. Įsteigti neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo veiklos koordinatoriaus etatą 

/ pareigybę 

II pusmetis R. Piežienė Įsteigtas etatas / 

pareigybė 
 

3. 2. 2. Parengti TAU veiklos aprašą 

(nuostatus) 

2019 m. R. Piežienė Parengtas TAU veiklos 

aprašas  

 

3. 2. 3. Plėtoti partnerystės ir 

bendradarbiavimo ryšius su kitais 

Lietuvos TAU 

2018 m. E. Giržadienė Užmegzti partnerystės 

ryšiai su kitais šalies 

TAU, dalinamasi 

patirtimi, keičiamasi 

informacija, lektoriais. 

Per vienerius metus 

surengti 2 bendri 

renginiai 

 

3. 2. 4. Įstoti į Nacionalinę trečiojo amžiaus 

universitetų (TAU) asociaciją 
 

2019 m. E. Giržadienė Įstota į Nacionalinę 

TAU asociaciją 

 

3. 2. 5. Parengti ir įgyvendinti projektus, 

skirtus aktyvinti Šiaulių r. TAU 

studentus 

I pusmetis E. Giržadienė Parengtas ir 

įgyvendintas 1 

projektas 

 

3. 2. 6. Skatinti savanorystę Šiaulių rajono 

TAU studentų tarpe 

2019 m. E. Giržadienė Šiaulių rajono TAU 

studentai savanoriškai 

skaitė 6 paskaitas, 

organizavo 3 renginius 

 

3. 3. Tęsti mobilaus darbo su jaunimu veiklas Šiaulių rajone 

3. 3. 1. Organizuoti savanoriškos veiklos 

akcijas Savivaldybės jaunimui 

2019 m. E. Giržadienė, 

D. Navickaitė 

Organizuotos dvi 

savanoriškos veiklos 

akcijos Šiaulių rajono 

jaunimui 

 

3. 3. 2. Įtraukti papildomą vietovę mobiliam II pusmetis E. Giržadienė, Įsteigtas papildomas  
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darbui su jaunimu  Savivaldybėje D. Navickaitė taškas mobilaus darbo 

su jaunimu Šiaulių 

rajone 

3. 3. 3. Rengti ir įgyvendinti projektus, 

skirtus aktyvinti darbą su jaunimu 

2019 m. E. Giržadienė, 

D. Navickaitė 

Pateiktos 3 paraiškos 

projektų įgyvendinimui 

 

3. 3. 4. Organizuoti edukacines išvykas 

Šiaulių rajono jaunimui 

2019 m. E. Giržadienė, 

D. Navickaitė 

Organizuotos trys 

edukacinės išvykos 

Šiaulių rajono jaunimui 

 

3. 3. 5. Organizuoti darbuotojų, vykdančiųjų 

mobilų darbą su jaunimu, 

kvalifikacijos kėlimą  

2019 m. E. Giržadienė, 

D. Navickaitė 

Darbuotojų, 

vykdančiųjų mobilų 

darbą su jaunimu, 

kvalifikacija kelta ne 

mažiau kaip11 dienų 

per metus 

 

3. 4. Bendradarbiauti su kitomis edukacinę veiklą vykdančiomis institucijomis Lietuvoje ir užsienyje 

3. 4. 1. Inicijuoti bendradarbiavimą su 

kitomis edukacinę veiklą 

vykdančiomis institucijomis Lietuvoje 

2019 m. V. Bagdonienė, 

R. Piežienė 

Užmegzti 

bendradarbiavimo 

ryšiai su 2 edukacinę 

veiklą vykdančiomis 

institucijomis 

 

3. 4. 2. Pateikti paraiškas projektų „Smart 

Educator, Parent – Happy Child“ 

(KA2), „Išradingi darbuotojai – 

išradingi senjorai!“ (ID–IS; KA1) 

įgyvendinimui 

I pusmetis A. Leišienė Pateiktos dvi paraiškos  

4. Pasirengti Tarnybos veiklos akreditavimui pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos reikalavimus 

4. 1. Sudaryti sąlygas informacinių technologijų panaudojimui  klientų poreikiams taikyti 

4. 1. 1. Sukurti virtualią erdvę, tinkamą 

vykdyti nuotolinius mokymus, 

konsultacijas 

II pusmetis A.Leišienė, 

N. Žalys 

Sukurta darbo vieta 

Moodle sistemos darbo 

vietos įdiegimui 

 

4. 1. 2. Sukurti mobilią kompiuterių klasę II pusmetis A.Leišienė, 

N. Žalys 

Sukurta 6-8 darbo vietų 

mobili kompiuterių 
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klasė 

4. 1. 3. Parengti darbų planą, kuriuos reikia 

atlikti ruošiantis Tarnybos veiklos 

akreditavimui 

 I pusmetis Darbo grupė Parengtas planas   

4. 2. Vykdyti konsultacinę veiklą įstaigoje ir už jos ribų 

4. 2. 1. Teikti konsultacinę pagalbą švietimo 

įstaigoms, ruošiantis išorės 

vertinimui 

Pagal poreikį N. Žalys Konsultacijos suteiktos 

1-2 švietimo įstaigoms 

 

5. Tobulinti Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos veiklą 

5. 1. Modernizuoti švietimo pagalbos teikimo priemonių resursus 

5. 1. 1. Įsigyti programą “Elektroninė 

paslauga Pedagoginių psichologinių 

tarnybų veiklos dokumentų 

standartinė elektroninė forma” 

I pusmetis V. Bagdonienė, 

R. Piežienė 

Įsigyta ir naudojimui 

įdiegta dokumentų 

pildymo programa 

 

5. 1. 2. Įsigyti metodinių priemonių darbui 

su SUP mokiniais (vaikais) 

II pusmetis V. Bagdonienė Įsigyti edukaciniai, 

lavinamieji žaidimai, 

specialioji literatūra 

 

5. 1. 3. Sukurti erdvę smėlio terapijai II pusmetis V. Bagdonienė Sukurta erdvė smėlio 

terapijai 
 

5. 2.  Modernizuoti ir pritaikyti Tarnybos patalpas bei aplinką klientų poreikiams 

5. 2. 1. Įrengti WC pirmame pastato aukšte II pusmetis R. Piežienė Įrengtas WC  

5. 2. 2. Atnaujinti informacinių technologijų 

bazę 

II pusmetis R. Piežienė Įsigyti 2-4 1 

kompiuterius 

 

5. 3. Viešinti informaciją apie Tarnybos veiklą 

5. 3. 1. Stiprinti ryšius su visuomeninėmis ir 

privačiomis organizacijomis 

Nuolat R.Piežienė Užmegzti partnerystės 

ryšiai su 

visuomeninėmis ir 

privačiomis 

organizacijomis 

(pasirašytos 2 

partnerystės sutartys) 

 

5. 3. 2. Viešinti informaciją apie Tarnybos Nuolat Tarnybos Publikuojami   
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teikiamas paslaugas  darbuotojai pranešimai ir straipsniai 

žiniasklaidoje, 

socialiniuose tinkluose 

(apie 25 per metus) 

5. 3. 3. Tobulinti įstaigos internetinės 

svetainės informatyvumą 

II pusmetis V. Bagdonienė, 

A.Leišienė, 

N. Žalys 

Efektyviai veikia 

Tarnybos internetinis 

puslapis 

 

 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 priedas 

 

2019 METŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO, GEROSIOS DARBO PATIRTIES IR KITŲ 

RENGINIŲ PLANAS 

 
Sutrumpinimai: 

Mokykla-daugiafunkcis centras – MDC  

Specialieji ugdymosi poreikiai – SUP  
Informacinės technologijos – IT  
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Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba – Tarnyba  
Eil.  

Nr. 
Renginio pavadinimas Dalyviai Organizatorius 

SAUSIS 

1. Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados rajoninis etapas 11 klasių mokiniai Tarnyba,  

Kuršėnų Pavenčių MDC 

2. Savivaldybės metodinių būrelių pirmininkų pasitarimas Metodinių būrelių pirmininkai Tarnyba 

3. 57-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados rajoninis etapas 9–12 klasių mokiniai Tarnyba 

4. 52-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados rajoninis etapas 9–12 klasių mokiniai Tarnyba 

5. 68-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados rajoninis etapas 9–12 klasių mokiniai Tarnyba 

6. Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų 

mokyklų 9–12 klasių mokiniams rajoninis etapas 

9–12 klasių mokiniai Tarnyba 

7. Atvira geografijos pamoka Geografijos mokytojai Tarnyba 

8. Renginys „Aš galiu (?) rinktis“ 5–10 klasių mokiniai Bubių mokykla 

9. Socialinių pedagogų pasitarimas „Socialinių pedagogų darbo aktualijos 

2019 metais“ 

Socialiniai pedagogai Socialinių pedagogų metodinio 

būrelio pirmininkas 

10. Ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovų, pavaduotojų ugdymui 

metodinis pasitarimas 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

vadovai, pavaduotojai ugdymui 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

vadovų, pavaduotojų ugdymui 

metodinio būrelio pirmininkas 

VASARIS 

1. 67-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados rajoninis etapas 9–12 klasių mokiniai Tarnyba 

2. Lietuvos mokinių technologijų olimpiados „Mano laiškas rytojui“ 

rajoninis etapas 

7–12 klasių mokiniai Tarnyba 

3. 29-osios Lietuvos mokinių istorijos olimpiados rajoninis etapas 10-12 klasių mokiniai Tarnyba 

4. 25-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados „Mano Lietuva: minime 

Pasaulio lietuvių metus“ rajoninis etapas 

8–12 klasių mokiniai Tarnyba 

5. 8-oji geografijos olimpiada „Mano gaublys“ 2–4, 6–8, 9–12 klasių mokiniai Tarnyba 

6. Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso rajoninis etapas 5–12 klasių mokiniai Tarnyba 

7. „Ugdymas M. Montessori metodu – inovatyviai ir kitaip“ (praktinė 

veikla) 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

Kuršėnų  

lopšelis-darželis „Nykštukas“ 

8. Šiaulių regiono ikimokyklinio amžiaus ugdytinių eilėraščių Ikimokyklinio amžiaus ugdytiniai Kuršėnų lopšelis-darželis 
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deklamavimo konkursas „Tu pati gražiausia, mano Lietuva“ „Buratinas“ 

9. Seminaras „Švietimo pagalbos veiklos formų ir metodų įvairovė 

ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“ 

 

Šiaulių rajono švietimo pagalbos 

specialistai, ugdantys 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikus 

Kairių  

lopšelis-darželis „Spindulėlis“ 

10. Rajoninė konferencija ,,Gimtųjų žodžių apkabintas aš gyvas kalboje“ 

(Justinas Marcinkevičius) 

8–12 klasių mokiniai Kuršėnų Lauryno Ivinskio 

gimnazija 

11. Žemaitijos regiono Dr. J. P. Kazicko jaunųjų programuotojų konkursas 5–12 klasių mokiniai, 

informatikos mokytojai 

Kuršėnų Lauryno Ivinskio 

gimnazija 

12. Rajoninis diktanto konkursas 5–8, 9–12 klasių mokiniai Kužių gimnazija 

13. Gamtamokslinis ugdymas mokinių pasiekimų gerinimui 3–4 klasių mokytojai Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro 

Zubovų mokykla 

14. Rajoninė 6–10 klasių mokinių geografijos olimpiada 6–10 klasių mokiniai Kuršėnų Pavenčių MDC 

15. Respublikinis kūrybinių darbų konkursas ,,Stebuklinga duonelė“ Ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo grupių ugdytiniai 

Drąsučių mokykla 

16. Rajoninis renginys „Bulvių skutimo čempionatasׅ“ 1–4 klasių mokiniai, 

priešmokyklinio, 

ikimokyklinio amžiaus ugdytiniai  

Bazilionų MDC 

17. Respublikinė paroda ,,Bazilionai Romualdo Ozolo fotografijose“ 

(skirta R. Ozolo 80-osioms gimimo metinėms paminėti) 

Bazilionų miestelio, mokyklos 

bendruomenės, akademinė 

visuomenė 

Bazilionų MDC 

18. Istorijos ir kultūros žurnalo ,,Padubysio kronikos“ Nr. 11 pristatymas, 

piešinių konkurso ,,Paminklai Lietuvos 100-čiui“apbendrinimas 

5–10 klasių mokiniai Bazilionų MDC 

19. Šiaulių rajono meninio ugdymo (muzikos) mokytojų seminaras 

„Gerosios patirties sklaida“ 

Meninio ugdymo mokytojai Bubių mokykla 
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20. Respublikinė konferencija „Viešojo kalbėjimo įgūdžių tobulinimas: 

kelionių įspūdžiai“ 

5–12 klasių mokiniai, mokytojai Meškuičių gimnazija 

21. Seminaras „Kaip neperdegti: psichologinės savireguliacijos įgūdžių 

tobulinimas“ 

 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogų 

metodinis būrelis 

22. 8-oji komandinė 6–8 klasių mokinių goegrafijos olimpiada „Žemaitija“ 6–8 klasių mokiniai Geografijos mokytojų metodinis 

būrelis 

23. Atvira informacinių technologijų pamoka  IT mokytojai IT mokytojų metodinis būrelis 

KOVAS 

1. Respublikinio anglų kalbos konkurso rajoninis etapas 9–10 klasių mokiniai Tarnyba, Kuršėnų Lauryno 

Ivinskio gimnazija 

2. 31-osios Lietuvos mokinių geografijos olimpiados „Amerika – nuo 

Aliaskos iki Ugnies Žemės“ rajoninis etapas 

9–12 klasių mokiniai Tarnyba 

3. Lietuvos pradinukų matematikos olimpiados 3–4 klasių mokiniams 

rajoninis etapas 

3–4 klasių mokiniai Tarnyba 

4. Sporto šventė „Futboliukas“ Kuršėnų miesto ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų mokytojai ir 

ugdytiniai 

Daugėlių lopšelis-darželis 

5. Respublikinė piešinių paroda  

„Tabalai, tabalai – atropoja vabalai“ 

Ikimokyklinio amžiaus ugdytiniai Ginkūnų lopšelis-darželis 

6. Rajoninė šokių kolektyvų šventė ,,Medutis“ Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus ugdytiniai 

Meškuičių lopšelis-darželis 

7. Rajoninė 7–8 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada 7–8 klasių mokiniai Kužių gimnazija 

8. Rajoninė 7–10 klasių mokinių gamtos mokslų konferencija-viktorina  

,,Gamta, sveikata, ekologija ir aš“ 

7–10 klasių mokiniai Bazilionų MDC 

9. Rajoninis meninio skaitymo konkursas ,,Lietuvai“ 1–4 klasių mokiniai,  

ikimokyklinio, priešmokyklinio 

amžiaus ugdytiniai  

Bazilionų MDC 

10. Šiaulių rajono ir Šiaulių miesto pradinių klasių mokinių lietuvių/anglų 

kalbų konferencija  

,,Regėta neregėta Lietuva“ 

1–4 klasių mokiniai Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro 

Zubovų mokykla 
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11. Respublikinė kūrybinių darbų paroda-konkursas „40 paukščių 

belaukiant“ 

 

5–12 klasių mokiniai, mokytojai Meškuičių gimnazija 

12. Rajoninė 6–10 klasių mokinių viktorina  

„Istorijos žinovas“ 

6–10 klasių mokiniai Kuršėnų Stasio Anglickio 

mokykla 

13. Tarptautinis kompiuterinio atviruko konkursas, skirtas Žemės dienai 

„Labas, nuostabus pasauli“ 

1–6 klasių mokiniai Kuršėnų Stasio Anglickio 

mokykla 

14. Respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Pamokos kokybė: nuo 

mokymo(si) uždavinio iki rezultatų pamatavimo“ 

Pradinių klasių mokytojai Kuršėnų Stasio Anglickio 

mokykla 

15. Rajoninė 3–5 klasių mokinių viktorina  

„Menu, menu mįslę“ 

3–5 klasių SUP mokiniai Kuršėnų Stasio Anglickio 

mokykla 

16. Praktinis seminaras „Netradicinių medžiagų panaudojimas dailės ir 

technologijų pamokose“ 

Dailės ir technologijų, pradinio 

ugdymo mokytojai 

Raudėnų MDC 

17. Šiaulių rajono priešmokyklinio ugdymo grupių auklėtinių ir pradinių 

klasių mokinių etnokultūrinis-edukacinis renginys „Sukas sukas 

malūnėlis, ten šaltiniai garma“ 

Priešmokyklinio ugdymo grupių 

ugdytiniai, pradinių klasių 

mokiniai 

Raudėnų MDC 

18. Virtuali IT diena 2–4 klasių SUP mokiniai Kuršėnų Pavenčių MDC 

19. Rajoninė 7–8 klasių mokinių fizikos olimpiada 7–8 klasių mokiniai Kuršėnų Pavenčių MDC 

20. Respublikinis konkursas „Lietuvių liaudies dainų skrynią atvėrus“ 1–4 klasių mokiniai Kuršėnų Pavenčių MDC 

21. 2–4 klasių mokinių viktorina-konkursas ,,Matematika linksmai“ 2–4 klasių SUP mokiniai Drąsučių mokykla 

22. Rajoninis renginys „Dainų pynė Lietuvai“ 1–10 klasių mokiniai Šakynos mokykla 

23. Rajoninis 5–6 klasių mokinių atpasakojimo konkursas, skirtas 

Knygnešio dienai 

5–6 klasių mokiniai Voveriškių mokykla 

24. Užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių) šventė „Kalba – tai muzika“ 5–12 klasių mokiniai Naisių mokykla 

25. Šiaulių rajono pradinių klasių mokinių tarpmokyklinė popietė „Mes – 

mažieji draugai“ 

Pradinių klasių mokiniai Pakapės mokykla 

26. Rusų kalbos konkursas 6–10 klasių mokiniams ,,Mozaika“ 

 

6–10 klasių mokiniai Rusų-vokiečių kalbų mokytojų 

metodinis būrelis 

27. Rajoninė ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus ugdytinių piešinių 

paroda, skirta Žemaitijos metams paminėti „Prie senelių 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio 

amžiaus ugdytiniai 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogų 

metodinis būrelis 
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prisiglaudus...“ 

28. Atvira pamoka-renginys, skirtas Žemės dienai paminėti Geografijos mokytojai Geografijos mokytojų metodinis 

būrelis 

29. Regioninė konferencija „Skaičiaus PI diena“ 5–12 klasių mokiniai, IT ir 

matematikos mokytojai 

IT ir matematikos mokytojų 

metodiniai būreliai 

30. Atvira veikla priešmokyklinio ugdymo pedagogams Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai 

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogų metodinis būrelis  

31. Informacinis seminaras „Vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarka. Ką 

turi žinoti švietimo įstaigos vadovas?“ 

Švietimo įstaigų vadovai, 

pavaduotojai ugdymui, pedagogai 

Ikimokyklinių įstaigų vadovų ir jų 

pavaduotojų ugdymui metodinis 

būrelis 

BALANDIS 

1. Metodinė diena rajono pedagogams Rajono pedagogai Tarnyba, metodinių būrelių 

pirmininkai 

2. Respublikinė mokytojų kurtų priemonių „Darželyje judu, žaidžiu ir 

sveikas esu“ foto nuotraukų paroda 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

mokytojai 

Daugėlių lopšelis-darželis 

3. Respublikinė pažintinė-praktinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

pedagogų ir vaikų konferencija „Ką daržely aš veikiu, pasakyti Jums 

galiu“ 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

pedagogai ir ugdytiniai 

Kužių lopšelis-darželis 

„Vyturėlis“ 

4. Šiaulių rajono 3 klasių mokinių diktanto konkursas 3 klasių mokiniai Gruzdžių gimnazija 

5. Šiaulių rajono mokinių kūrybos konkursas  

„Kuriu eilėraštį“ 

5–8, 9–12 klasių mokiniai  Gruzdžių gimnazija 

6. Rajono jaunųjų istorikų olimpiada 5–8 klasių mokiniai Kužių gimnazija 

7. Tarptautinė konferencija „Ar pažįsti savo gimtąjį kraštą“ 5–12 klasių mokiniai, mokytojai  Meškuičių gimnazija 

8. Respublikinis III-asis solistų ir vokalinių ansamblių konkursas 

„Tėviškės dainos“ 

7–19 metų mokiniai Kuršėnų meno mokykla 

9. Šiaulių rajono mokinių kūrybinių darbų paroda-konkursas „Žydinti 

Lietuva“ 

5–19 metų mokiniai Kuršėnų meno mokykla 

10. Paskaita „Gamtamokslinis ugdymas šiandienos mokykloje“ Pradinių klasių mokytojai Aukštelkės MDC 

11. Rajoninis 1–4 klasių mokinių dailyraščio konkursas 1–4 klasių mokiniai Kuršėnų Daugėlių pagrindinė 
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„Rašau dailiai, be klaidų“  mokykla 

12. Rajoninis 3–6 klasių mokinių piešinių konkursas „Noriu, kad žmonės 

šypsotųsi“ 

3–6 klasių SUP mokiniai Kuršėnų Daugėlių pagrindinė 

mokykla 

13. Atvirų durų diena rajono mokyklų mokytojams 

,,Mokymasis bendradarbiaujant“ 

Šiaulių rajono mokytojai Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro 

Zubovų mokykla 

14. Šiaulių rajono mokinių  

„Mažoji chemijos olimpiada“ 

8 klasių mokiniai Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro 

Zubovų mokykla 

15. Rajoninė 1–4 klasių mokinių dailės olimpiada  

„Tos žemės vardas – Lietuva“ 

1–4 klasių mokiniai Kuršėnų Stasio Anglickio 

mokykla 

16. Tarptautinis vaikų kūrybinių darbų konkursas „Žvilgsnis į pasaulį 

Velykų rytą“ 

Pradinių klasių mokiniai Kuršėnų Stasio Anglickio 

mokykla 

17. Rajoninė dainų diena „Muzika – fėja“ 5–12 klasių mokiniai Naisių mokykla 

18. Respublikinis projektas „Netradicinio mokymosi diena „Mokausi ne 

mokykloje“. XIX Jurginių šventė Raudėnuose“ 

Šalies švietimo ir kultūros 

darbuotojai, mokiniai 

Raudėnų MDC 

19. Rajoninis 2–8 klasių mokinių dailyraščio konkursas 2–8 klasių SUP mokiniai Kuršėnų Pavenčių MDC 

20. Respublikinis komandinis 5–10 klasių mokinių matematikos konkursas 

,,Virtuali matematika“ 

5–8 klasių mokiniai Kuršėnų Pavenčių MDC 

21. Respublikinis mokinių piešinių konkursas  

,,Piešiu velykaitį“ 

SUP mokiniai Kuršėnų Pavenčių MDC 

22. Rajoninė 3–4 klasių mokinių viktorina-protų mūšis  

„Žvilgsnis į Žemaitiją“ 

3–4 klasių 

mokiniai 

Kuršėnų Pavenčių MDC 

23. Rajoninė viktorina 8–10 klasių mokiniams ,,Profesijų miksas“ 8–10 klasių mokiniai Drąsučių mokykla 

24. Rajoninė paroda ,,Daiktai, atgimę antram gyvenimui“ 5–10 klasių mokiniai Bazilionų MDC 

25. Edukacinė išvyka į MO muziejų Dailės ir technologijų mokytojai Dailės ir technologijų mokytojų 

metodinio būrelio pirmininkas 

26. Metodinė diena „Pamokos kitaip ir kitur“ Geografijos mokytojai Geografijos mokytojų metodinis 

būrelis 

27. IT konkursas 5–8 klasių mokiniams 5–8 klasių mokiniai IT mokytojų metodinis būrelis 

28. Seminaras matematikos mokytojams ,,Mokymasis mokytis 

matematikos naudojantis IT ir aktyviais metodais“ 

Matematikos mokytojai Matematikos mokytojų metodinis 

būrelis 

29. Atvira matematikos pamoka 6 klasei Matematikos mokytojai Matematikos mokytojų metodinis 
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būrelis 

30. Seminaras „Emocinis intelektas – asmeninio efektyvumo pagrindas. 

Pedagogo emocinio intelekto ugdymas“ 

Švietimo įstaigų vadovai, 

pavaduotojai ugdymui, pedagogai 

Ikimokyklinių įstaigų vadovų ir jų 

pavaduotojų ugdymui metodinis 

būrelis 

31. Seminaras „Patyriminio ugdymo ir personalizuoto ugdymosi 

stiprinimas 5–8 klasėse“ 

Biologijos, chemijos ir gamtos 

mokslų mokytojai 

Biologijos-chemijos mokytojų 

metodinis būrelis 

32. Apskritojo stalo diskusija „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių ugdymo(si) ypatumai. Galimybės ir iššūkiai“ 

Pradinių klasių mokytojai Pradinių klasių mokytojų 

metodinis būrelis 

33. Atvira pamoka pradinių klasių mokytojams Pradinių klasių mokytojai Pradinių klasių mokytojų 

metodinis būrelis 

GEGUŽĖ 

1. Lietuvos miestų ir mokyklų 5–8 klasių mokinių biologijos olimpiados 

II-asis etapas 

5–8 klasių mokiniai Tarnyba 

2. Rajoninė sporto šventė ,,Judėjimo džiaugsmas“ Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus ugdytiniai 

Meškuičių lopšelis-darželis 

3. Rajoninės šaškių varžybos 1–8, 9–12 klasių mokiniai Gruzdžių gimnazija 

4. Rajoninė 4–6 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada 4–6 klasių mokiniai Meškuičių gimnazija 

5. Rajoninis 1–4 klasių mokinių saugaus eismo konkursas „Šviesoforas“ 1–4 klasių mokiniai Kuršėnų Daugėlių pagrindinė 

mokykla 

6. Rajoninė 5–7 klasių mokinių dailės olimpiada  5–7 klasių mokiniai Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro 

Zubovų mokykla 

7. Šiaulių rajono ir Šiaulių miesto 5–8 klasių mokinių ir mokytojų 

konferencija „Orientavimosi sporto technikos ir taktikos tobulinimas 

panaudojant IT“ 

Sveikatą stiprinančių mokyklų 5–

8 klasių mokiniai, mokytojai 

Gilvyčių mokykla 

8. Konkursas 7–10 kl. mokiniams  

„Fizika piešiniuose“ 

 

7–10 klasių mokiniai Kuršėnų Pavenčių MDC 

9. Rajoninė viktorina-protų mūšis ,,Kuriame Europą“ 

 

3–4 klasių mokiniai 

 

Kuršėnų Pavenčių MDC 

10. Rajoninis konkursas „Mūsų mažieji talentai“ 

 

Priešmokyklinio ugdymo grupių 

ugdytiniai 

Kuršėnų Pavenčių MDC 

11. Rajoninė konferencija „Mokymas(is) iš patirties ir per patirtį. Mano 5–10 klasių mokiniai Kuršėnų Pavenčių MDC 
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miestas – mokymo (si) erdvė“ 

12. Šiaulių rajono 1–2 klasių mokinių diktanto konkursas 1–2 klasių mokiniai Kairių pagrindinė mokykla 

13. Šiaulių rajono mokyklų 5–10 klasių mokinių konkursas ,,Fotografuoju 

eilėraštį“ 

5–10 klasių mokiniai Pakapės mokykla 

14. Gerosios darbo patirties sklaida Voveriškių mokykloje. Medijų ir 

informacinio raštingumo panaudojimas dailės ir technologijų 

pamokose 

Dailės ir technologijų mokytojai Dailės ir technologijų mokytojų 

metodinis būrelis 

15. 5–6 klasių mokinių rajoninė technologijų olimpiada „Mano laiškas 

rytojui“ 

5–6 klasių mokiniai Dailės ir technologijų mokytojų 

metodinis būrelis 

16. 5–7 klasių mokinių rajoninė dailės olimpiada „Mano Lietuva: minime 

Pasaulio lietuvių metus“  

5–7 klasių mokiniai Dailės ir technologijų mokytojų 

metodinis būrelis 

BIRŽELIS 

1. Rajoninis praktinis seminaras mokytojams ,,Google įrankių 

panaudojimas bendravimui ir bendradarbiavimui“ 

Rajono mokytojai Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro 

Zubovų mokykla 

2. Rajoninis renginys 5–10 klasių mokiniams  

„Amatų dienaׅ“ 

5–10 klasių mokiniai Bubių mokykla 

3. Raiškiojo skaitymo anglų kalbos eilėraščių konkursas „Time for 

Poem‘s“ 

5–8 klasių mokiniai Anglų kalbos mokytojų metodinis 

būrelis 

4. Pasitarimas „2018–2019 m. m. rezultatų analizė, veiklos planavimas“ Kūno kultūros mokytojai Kūno kultūros mokytojų 

metodinio būrelio pirmininkas 

5. Pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pasitarimas Pradinių klasių mokytojai Pradinių klasių mokytojų 

metodinio būrelio pirmininkas 

RUGSĖJIS 

1. Rajoninis kūrybinis-kraštotyrinis konkursas 4–8, 9–12 klasių mokiniai Kužių gimnazija 

2. Pasitarimas „Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio veiklos analizė“ Anglų kalbos mokytojai Anglų kalbos mokytojų 

metodinio būrelio pirmininkas 

3. Europos kalbų diena 5–10 klasių mokiniai Anglų kalbos mokytojų metodinis 

būrelis 

4. Metodinis pasitarimas „Praėjusių metų veiklos analizė. Prioritetų 

numatymas kitiems metams“ 

 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai Ikimokyklinio ugdymo pedagogų 

metodinio būrelio pirmininkas 

5. Mokytojų kūrybinių darbų paroda Mokytojai Dailės ir technologijų mokytojų 
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metodinis būrelis 

6. Priešmokyklinio ugdymo pedagogų pasitarimas Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai 

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogų metodinio būrelio 

pirmininkas  

7. Matematikos mokytojų metodinis pasitarimas Matematikos mokytojai Matematikos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkas 

8. Tikybos mokytojų metodinis pasitarimas Tikybos mokytojai Tikybos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkas 

SPALIS 

1. Respublikinis seminaras „Edukacinių erdvių kūrimas ir naudojimas: 

iššūkiai ir galimybės“ 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

mokytojai 

Daugėlių lopšelis-darželis 

2. Respublikinė konferencija „Mes mokomės vieni iš kitų“ Ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai, vadovai 

Kuršėnų lopšelis-darželis 

„Nykštukas“ 

3. Švietimo įstaigų seminaras pedagogams „Edukacinė pamoka gamtinėje 

aplinkoje“ 

Priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo mokytojai 

Kuršėnų kūrybos namai 

4. Respublikinis edukacinis žygis po Meškuičių miestelį Pradinių klasių mokiniai, 

mokytojai 

Meškuičių gimnazija 

5. Šiaulių regiono moksleivių poezijos konkursas Stasio Anglickio 

premijai gauti 

5–12 klasių 

mokiniai 

Kuršėnų Stasio Anglickio 

mokykla 

6. Šiaulių rajono priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių ir pradinių 

klasių mokinių muzikinis edukacinis renginys „Muzikinė dėžutė“ 

Priešmokyklinio ugdymo grupių 

ugdytiniai, pradinių klasių 

mokiniai 

Raudėnų MDC 

7. Seminaras ,,Ažūrinė ornamentika dailės ir technologijų pamokose“ Dailės, technologijų, pradinių 

klasių mokytojai 

Kuršėnų Pavenčių MDC 

8. Muzikos diena, skirta J. Naujalio 150–osioms gimimo metinėms 

paminėti 

5–10 klasių mokiniai Bubių mokykla 

9. Praktikumas: inovatyvių priemonių, metodų panaudojimas ugdymo 

procese 

Priešmokyklinio, ikimokyklinio 

ugdymo pedagogai 

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogų metodinis būrelis  

LAPKRITIS 

1. Muzikinis festivalis „Tylų vakarėlį skamba lopšinėlė“ Šiaulių regiono ikimokyklinio ir Kairių lopšelis-darželis 
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priešmokyklinio amžiaus 

ugdytiniai  

„Spindulėlis“ 

2. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių dramos šventė-

festivalis „Vaikystės aitvarai“ 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

pedagogai, ugdytiniai 

Kužių lopšelis-darželis 

„Vyturėlis“ 

3. Švietimo įstaigų mokinių kūrybinių darbų paroda-konkursas „Aš ir 

mano draugas“ 

1–12 klasių mokiniai Kuršėnų kūrybos namai 

4. Respublikinė priešmokyklinio ugdymo grupių, 1–4 klasių mokinių 

kūrybinių darbų paroda-konkursas „Pažinkime Vaižganto kūrybos 

„perliukus“ 

Priešmokyklinio ugdymo grupių 

ugdytiniai, 1–4 klasių mokiniai 

Šilėnų mokykla 

5. Respublikinis eilėraščio deklamavimo konkursas 

 

2–7 klasių SUP mokiniai Kuršėnų Pavenčių MDC 

6. Praktinės patirties seminaras „Mokymo(si) patirtys“ Mokytojai Kuršėnų Pavenčių MDC 

7. Respublikinė kūrybinių darbų paroda-konkursas ,,Graži ponia pelėda“ Ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo grupių ugdytiniai 

Drąsučių mokykla 

8. Rajoninis 1–4 klasių mokinių kūrybinis konkursas „Seku seku pasaką“ 1–4 klasių mokiniai Kužių gimnazija 

9. Rajoninė praktinė gamtamokslinė konferencija „Tyrinėjimu pagrįstas 

mokymasis“  

7–8, 9–12 klasių mokiniai   Gruzdžių gimnazija 

GRUODIS 

1. 31-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados rajoninis etapas 8–12 klasių mokiniai Tarnyba 

2. Popietė ,,Plunksną nuplukdė laikas“, skirta 113-osioms Stasio 

Anglickio gimimo metinėms paminėti (Šiaulių regiono moksleivių 

poezijos konkurso laureatų paskelbimas) 

5–12 klasių 

mokiniai, mokytojai 

 

Kuršėnų Stasio Anglickio 

mokykla 

3. Rajoninė 3–12 klasių mokinių anglų kalbos konferencija „Įvairūs anglų 

kalbos mokymosi būdai“ 

3–12 klasių mokiniai Anglų kalbos mokytojų metodinis 

būrelis 

4. IT mokytojų metodinis pasitarimas IT mokytojai IT mokytojų metodinio būrelio 

pirmininkas 

5. Šiaulių rajono jaunųjų filologų Vytauto Vitkausko konkursas 9–12 klasių mokiniai Lietuvių kalbos mokytojų 

metodinis būrelis 

6. Rajoninis 1–4 klasių mokinių piešinių konkursas „Seka pasaką žiema“ 1–4 klasių mokiniai Pradinių klasių mokytojų 

metodinis būrelis 

7. Tikybos mokytojų metodinis pasitarimas Tikybos mokytojai Tikybos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkas 
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2 priedas  

 

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS PASKAITOS IR MOKYMAI  
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Paskaitos ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių tėvams (globėjams) 

1. „Kaip tinkamai pagirti vaiką?“  

 

 

1 val. 

Psichologė K. Bičkauskienė 

2. „Pozityvi disciplina“ Psichologė K. Bičkauskienė 

3. „Vaiko adaptacija pradėjus lankyti darželį“ Psichologė K. Bičkauskienė, 

psichologė J. Simonavičienė 

4. „Jausmų supratimas ir valdymas“ Psichologė K. Bičkauskienė 

5. „Informacinių technologijų žala ir nauda ׅ ׅ" Psichologė K. Bičkauskienė 

6. „Vaiko raida ir elgesys. Netinkamo elgesio priežastys“ Psichologė J. Simonavičienė 

7. „Hiperaktyvūs vaikai“ Psichologė J. Simonavičienė 

Paskaitos mokyklų ugdytinių tėvams (globėjams) 

1. „Tėvų ir vaikų tarpusavio santykių stiprinimas“  

 

 

1 val. 

Psichologė K. Bičkauskienė 

2. „Vaikų netinkamo elgesio tikslai ir elgesio koregavimo būdai“ Psichologė K. Bičkauskienė 

3. „Mokymosi tipai: tėvų vaidmuo vaiko mokymosi procese“ Psichologė K. Bičkauskienė 

4. „Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimo ypatumai“ Psichologė K. Bičkauskienė 

5.  „Pirmokų adaptacija mokykloje“ Psichologė J. Simonavičienė 

6. „Kaip bendrauti su paaugliu?“ Psichologė J. Simonavičienė 

Paskaitos pedagogams, tėvams (globėjams), kitiems specialistams 

1. „Minčių kontrolė – geros savijautos įrankis“   

 

 

 

 

1 val. 

 

 

 

 

 

 

1 val. 

Psichologė K. Bičkauskienė 

2. „Savižudybė: grėsmės ženklai ir pagalbos mokiniui būdai“  Psichologė K. Bičkauskienė 

3. „Klasės mikroklimato gerinimo būdai“  Psichologė K. Bičkauskienė 

5. „Vaiko kalbos raida“  Logopedė B. J. Juodraitienė 

7. „Kaip paruošti vaiką mokyklai?“  Logopedė B. J. Juodraitienė 

8. „Kalbos raidos sutrikimai ir jų priežastys“ Logopedė B. J. Juodraitienė 

9. „Pagalba kalbos sutrikimų turinčiam vaikui“ Logopedė B. J. Juodraitienė 

10. „Tėvų vaidmuo ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turintį vaiką“  Specialioji pedagogė V. 

Barzdžiuvienė 

11. „Pirmieji požymiai rodantys, kad vaikas gali turėti mokymosi sunkumų“  Specialioji pedagogė V. 

Barzdžiuvienė 

12. „Vaiko elgesio ugdymo sistema – pagalba tėvams“ Socialinė pedagogė J. Petraitė 

13. „Vaiko pasitikėjimo savimi stiprinimo būdai“ Socialinė pedagogė J. Petraitė 
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14. ,,Kas lemia gerą vaiko savijautą mokykloje?“ Socialinė pedagogė J. Petraitė 

15. ,, Netinkamo vaikų elgesio priežastys“ 2 val. Socialinė pedagogė J. Petraitė 

16. ,,Hiperaktyvus vaikas. Kaip padėti jam ir sau?“ Socialinė pedagogė J. Petraitė 

17. „Mąstymo klaidos. Kokius gyvenimo žaidimus mes žaidžiame?“   

 

6 val. 

Psichologė J. Simonavičienė 

18. „Kaip suprasti kūno kalbą?“ Psichologė J. Simonavičienė 

19. „Hiperaktyvūs vaikai. Jų ugdymas ir problemos“ Psichologė J. Simonavičienė 

20. „Pagalbos sau būdai įveikiant stresą darbe“  Psichologė J. Simonavičienė 

21. ‚,Mediacijos metodo naudojimo galimybės sprendžiant mokyklinius konfliktus“ Socialinė pedagogė J. Petraitė 

22. „Ankstyvosios intervencijos modelis ir vaiko gerovės rizikų vertinimo įrankis 

S.M.A.R.T.“ 

Socialinė pedagogė J. Petraitė 

23. „Mokinio netinkamas elgesys ir jo įveikos būdai“ Socialinė pedagogė J. Petraitė 

Paskaitos mokiniams 

1. „Psichologinė savęs pažinimo laboratorija“  7–12 kl. mokinimas  

 

1 val. 

Psichologė K. Bičkauskienė 

2. „Egzaminų stresas ir jo įveikimas“  12 kl. mokiniams Psichologė K. Bičkauskienė 

3. „Pažvelkite, aš keičiuosi!“  5–7 kl. mokiniams Psichologė J. Simonavičienė 

4. „Asmenybės savybės: charakteris ir temperamentas“  8–10 kl. mokiniams Psichologė J. Simonavičienė 

5.  „Ką mums sako kūno kalba?“  Psichologė J. Simonavičienė 

Vykdomos programos, mokymai 

1. „Pykčio kontroliavimo programa, grįsta kognityvine elgesio teorija ir 

įsisąmoninimu“ 

7–12 kl.mokiniams 10 val. Psichologė K. Bičkauskienė 

2. Emocinio atsparumo lavinimo užsiėmimai 5–8 kl. mokiniams 8 val. Psichologė J. Simonavičienė 

3. Emocinio lavinimo užsiėmimai „Pirmyn, po emocijų pasaulį“  

5–6 m. vaikams 

 

8 val. 

 

Psichologė J. Simonavičienė 

4. Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa „:Emociukų kelionė“ Psichologė K. Bičkauskienė, 

socialinė pedagogė J. Petraitė 

5. Pozityvios tėvystės mokymai  

Tėvams  

4 val. Psichologė K. Bičkauskienė, 

psichologė J. Simonavičienė 

6. Prevencinė programa „Ką turėtų žinoti tėvai apie psichoaktyviųjų medžiagų 

vartojimo pasekmes?“ 
4 val. Socialinė pedagogė J. Petraitė 

 

 

 

http://www.asirpsichologija.lt/kas-lemia-gera-vaiko-savijauta-mokykloje/

