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                                                                                                PATVIRTINTA 

                                                                                                Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos  

                                                                                                direktoriaus 2022 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-229 

 

 

2023 METŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO, 

GEROSIOS DARBO PATIRTIES IR KITŲ RENGINIŲ PLANAS 

 

Sutrumpinimai: 

IT – informacinės technologijos 

MDC – mokykla-daugiafunkcis centras 

PU – priešmokyklinio ugdymo  

Savivaldybė – Šiaulių rajono savivaldybė  

SUP – specialieji ugdymosi poreikiai 

ŠPT – Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba 

 

Eil.  

Nr. 
Renginio pavadinimas Dalyviai Organizatorius (-ai) 

SAUSIS 

1. 61-osios Lietuvos mokinių chemijos 

olimpiados Savivaldybės etapas 

9–12 / I–IV gimnazijos 

klasių mokiniai 

ŠPT, biologijos-chemijos 

mokytojų metodinis 

būrelis 

2. Lietuvos mokinių anglų kalbos 

olimpiados Savivaldybės etapas 

11 / III gimnazijos 

klasių mokiniai 

ŠPT, anglų kalbos 

mokytojų metodinis 

būrelis 

3. Respublikinio anglų kalbos konkurso 

Savivaldybės etapas 

9–10 / I–II gimnazijos 

klasių mokiniai 

ŠPT, anglų kalbos 

mokytojų metodinis būrelis 

4. 70-osios Lietuvos mokinių fizikos 

olimpiados Savivaldybės etapas 

9–12 / I–IV gimnazijos 

klasių mokiniai 

ŠPT, fizikos mokytojų 

metodinis būrelis 

5. 55-ojo Lietuvos mokinių jaunųjų 

filologų konkurso Savivaldybės etapas 

5–12 / I–IV gimnazijos 

klasių mokiniai 

ŠPT, lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojų 

metodinis būrelis 

6. Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados 

Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 

9–12 / I–IV gimnazijos klasių 

mokiniams Savivaldybės etapas 

9–12 / I–IV gimnazijos 

klasių mokiniai 

ŠPT, lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojų 

metodinis būrelis 

7. Dailės ir technologijų mokytojų 

metodinio būrelio pasitarimas 

Dailės ir technologijų 

mokytojai 

ŠPT, dailės ir technologijų 

mokytojų metodinis 

būrelis 

8. Švietimo pagalbos specialistų metodinio 

būrelio pasitarimas 

Švietimo pagalbos 

specialistai 

ŠPT, švietimo pagalbos 

specialistų metodinis 

būrelis 

 

9. Respublikinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus ugdytinių 

projektas „Žiemos smagumai“ 

Ikimokyklinio / 

priešmokyklinio 

amžiaus ugdytiniai 

 

 

Kairių lopšelis-darželis 

„Spindulėlis“ 
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VASARIS 

1. 32-osios Lietuvos mokinių istorijos 

olimpiados Savivaldybės etapas 

10–12 / II–IV 

gimnazijos klasių 

mokiniai 

ŠPT, istorijos mokytojų 

metodinis būrelis 

2. Lietuvos mokinių meninio skaitymo 

konkurso Savivaldybės etapas 

5–12 / I–IV gimnazijos 

klasių mokiniai 

ŠPT, lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojų 

metodinis būrelis 

3. 71-osios Lietuvos mokinių matematikos 

olimpiados Savivaldybės etapas 

9–12 / I–IV gimnazijos 

klasių mokiniai 

ŠPT, matematikos 

mokytojų metodinis 

būrelis 

4. 52-ojo tarptautinio jaunimo epistolinio 

rašinio konkurso Savivaldybės etapas 

Mokiniai iki 15 metų 

amžiaus 

ŠPT, lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojų 

metodinis būrelis 

5. 55-osios Lietuvos mokinių biologijos 

olimpiados Savivaldybės etapas 

9–12 / I–IV gimnazijos 

klasių mokiniai 

ŠPT, biologijos-chemijos 

mokytojų metodinis 

būrelis 

6. Respublikinis renginys-projektas 

„Atomai ir molekulės“ 

7 klasių mokiniai ŠPT, fizikos mokytojų 

metodinis būrelis 

7. Respublikinė mokytojų praktinė-

metodinė konferencija, atvirų pamokų 

stebėjimas „Ugdymas, kuris jungia 

žinias ir patirtis“ 

Respublikos bendrojo 

ugdymo mokyklų 

pedagogai 

Kuršėnų Daugėlių 

progimnazija 

8. Šiaulių rajono priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų interaktyvus pilietiškumo 

ugdymo projektas „Draugystės tiltai“ 

 

Priešmokyklinio 

amžiaus ugdytiniai 

Kužių mokykla 

9. Respublikinis ikimokyklinio amžiaus 

ugdytinių eilėraščių deklamavimo 

konkursas „Tu pati gražiausia, mano 

Lietuva“ 

 

Ikimokyklinio amžiaus 

(3–5 metų) ugdytiniai 

Kuršėnų lopšelis-darželis 

„Žiedelis“ 

10. Respublikinė virtuali ikimokyklinio / 

priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių 

paroda „Piešiu Lietuvai“ 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

amžiaus ugdytiniai 

Kuršėnų lopšelis-darželis 

„Eglutė“ 

11. Matematikos mokytojų metodinio 

būrelio pasitarimas 

Matematikos mokytojai ŠPT, matematikos 

mokytojų metodinis būrelis 

12. Priešmokyklinio ugdymo mokytojų 

metodinio būrelio pasitarimas 

Priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

ŠPT, priešmokyklinio 

ugdymo mokytojų 

metodinis būrelis 

13. Anglų kalbos mokytojų metodinio 

būrelio pasitarimas 

Anglų kalbos 

mokytojai 

ŠPT, anglų kalbos 

mokytojų metodinis būrelis 

14. Rusų ir vokiečių kalbų mokytojų 

metodinio būrelio pasitarimas 

Rusų ir vokiečių kalbų 

mokytojai 

ŠPT, rusų ir vokiečių kalbų 

mokytojų metodinis būrelis 

15. Fizinio ugdymo mokytojų metodinio 

būrelio pasitarimas 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

ŠPT, fizinio ugdymo 

mokytojų metodinis būrelis 

16. Informatikos mokytojų metodinio 

būrelio pasitarimas 

Informatikos mokytojai ŠPT, informatikos 

mokytojų metodinis būrelis 
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17. Etikos mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas, atvira pamoka 

7–9 klasių mokiniai ŠPT, etikos mokytojų 

metodinis būrelis 

18. Geografijos, ekonomikos ir verslumo 

mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

Geografijos, 

ekonomikos ir 

verslumo mokytojai 

ŠPT, geografijos, 

ekonomikos ir verslumo 

mokytojų metodinis būrelis 

KOVAS 

1. 29-osios Lietuvos mokinių dailės 

olimpiados Savivaldybės etapas 

8–12 / I–IV gimnazijos 

klasių mokiniai 

ŠPT, dailės ir technologijų 

mokytojų metodinis būrelis 

2. Geografijos olimpiados „Mano gaublys“ 

Savivaldybės etapas 

6–8 klasių mokiniai ŠPT, geografijos mokytojų 

metodinis būrelis 

 

3. Geografijos olimpiados „Mano gaublys“ 

Savivaldybės etapas 

9–12 / I–IV gimnazijos 

klasių mokiniai 

ŠPT, geografijos mokytojų 

metodinis būrelis 

4. 35-osios Lietuvos mokinių geografijos 

olimpiados Savivaldybės etapas 

9–12 / I–IV gimnazijos 

klasių mokiniai 

ŠPT, geografijos mokytojų 

metodinis būrelis 

5. Lietuvos mokinių technologijų 

olimpiados Savivaldybės etapas 

7–12 / I–IV gimnazijos 

klasių mokiniai 

ŠPT, dailės ir technologijų 

mokytojų metodinis būrelis 

6. Lietuvos 5–8 klasių mokinių STEAM 

(gamtos mokslų – biologijos) 

olimpiados Savivaldybės etapas 

5–8 klasių mokiniai 

 

ŠPT, biologijos-chemijos 

mokytojų metodinis būrelis,  

7. XVI-osios Lietuvos 5–8 klasių mokinių 

biologijos olimpiados Savivaldybės 

etapas 

5–8 klasių mokiniai 

 

ŠPT, biologijos-chemijos 

mokytojų metodinis būrelis,  

8. „Pasaulio pažinimo“ olimpiados 

Savivaldybės etapas  

2–4 klasių mokiniai ŠPT, pradinių klasių 

mokytojų metodinis būrelis 

9. Respublikinė konferencija projekto  

„Kokybės krepšelis“ viešinimui 

Šalies mokyklos 

dalyvavusios / 

dalyvaujančios 

„Kokybės krepšelis“ 

projekte 

Kuršėnų Lauryno Ivinskio 

gimnazija 

10. Biologijos atvira pamoka kartu su 

Vilniaus Gabijos progimnazija  

8 klasės mokiniai Gruzdžių gimnazija 

 

11. 5–8 klasių mokinių edukaciniai 

užsiėmimai „Šoku, dainuoju, kuriu“ 

5–8 klasių mokiniai 

 

Gruzdžių gimnazija 

12. Rajoninis pradinių klasių mokinių 

dailyraščio konkursas 

1–4 klasių mokiniai Kuršėnų Daugėlių 

progimnazija 

13. Respublikinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

projektas „Sportuojantys vaikai – šaunūs 

draugai“ 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

amžiaus ugdytiniai 

Kuršėnų Stasio Anglickio 

progimnazijos Drąsučių 

skyrius 

14. Rajoninė 6–8 klasių mokinių 

viktorina „ Istorijos žinovas“ 

6–8 klasių mokiniai Kuršėnų Stasio Anglickio 

progimnazija 

15. Respublikinė pradinių klasių mokinių 

anglų kalbos konferencija 

2–4 klasių mokiniai Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro 

Zubovų progimnazija 
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16. Rajoninis atpasakojimo konkursas, 

skirtas Knygnešio dienai paminėti 

5–6 klasių mokiniai Voveriškių mokykla, 

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro 

Zubovų progimnazija 

17. Rajoninis meninių darbų konkursas-

paroda „Pasaulio gyvybės medis“ 

5–8 klasių mokiniai Kuršėnų Pavenčių MDC 

18. Respublikinis akrosticho 

konkursas ,,Akrostichas Lietuvai“ 

2–10 specialiojo 

ugdymo ir socialinių 

įgūdžių ugdymo klasių 

mokiniai 

Kuršėnų Pavenčių MDC 

19. Respublikinis eilėraščio skaitymo 

konkursas ,,Gavau laišką nuo 

pavasario“ 

2–8 klasių mokiniai ŠPT, Kuršėnų Pavenčių 

MDC 

20. Atvira lietuvių kalbos ir literatūros 

pamoka 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojai 

Kužių mokykla 

21. Respublikinė ikimokyklinio amžiaus 

vaikų virtuali Steam paroda-kūrybinės 

dirbtuvės „Paukščiai grįžta“ 

Ikimokyklinio amžiaus 

ugdytiniai 

Kužių mokykla 

22. Respublikinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų ir 

švietimo pagalbos specialistų kalbos 

ugdymo projektas „Pavasaris darželio 

kieme“, skirtas Europos logopedo dienai 

paminėti 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus ugdytiniai 

Kužių mokykla 

23. Respublikinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

patyriminis projektas 

„Ką senolis užaugino, tą močiutė 

pagamino“ 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus ugdytiniai 

Kužių mokykla 

24. Rajoninė ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

ugdytinių konferencija ,,Atradimų 

džiaugsmas“ 

Ikimokyklinio amžiaus 

ugdytiniai 

Kužių mokykla 

25. Rajoninė 5–8 klasių mokinių istorijos 

olimpiada  

5–8 klasių mokiniai ŠPT, Kužių mokykla, 

istorijos mokytojų metodinis 

būrelis,  

26. Pamokų ciklas, skirtas Vilniaus 700-ųjų 

metų jubiliejui. Bendros pamokos su 

Šiaulių miesto Medelyno progimnazija  

4 klasių mokiniai Kužių mokykla 

27. Renginys „Mokyklos biblioteka – 

pagalbos mokytojui centras“ 

Mokyklų vadovai, 

bibliotekininkai 

Dubysos aukštupio mokykla 

28. Rajoninė 5–8 klasių mokinių virtuali 

viktorina-konkursas „Pažink, bendrauk, 

tobulėk“ 

5–8 klasių mokiniai Kairių jungtinė mokykla 

29. Rajoninis forumas mokytojams 

„Įtraukusis ugdymas 

priešmokyklinėje grupėje – sėkmingi 

metodai vaiko ūgčiai didinti“ 

Mokytojai, dirbantys 

pagal PU programą 

Gruzdžių lopšelis-darželis 

„Puriena“ 
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30. Respublikinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojų 

netradicinių mokymo priemonių 

kūrimo projektas „Išminties 

labirintais“ 

Mokytojai, dirbantys 

pagal ikimokyklinio / 

priešmokyklinio 

ugdymo programas 

Kairių lopšelis-darželis 

„Spindulėlis“ 

31. Respublikinis ikimokyklinio / 

priešmokyklinio ugdymo projektas 

„Išradingi mokytojai – aktyvūs vaikai“ 

Mokytojai, dirbantys 

pagal ikimokyklinio / 

priešmokyklinio 

ugdymo programas 

Kuršėnų lopšelis-darželis 

„Eglutė“ 

32. Respublikinė virtuali ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

kūrybinių darbų paroda „Vandenyno 

paslaptys“ 

Ikimokyklinio / 

priešmokyklinio 

amžiaus ugdytiniai 

 

Kuršėnų lopšelis-darželis 

„Nykštukas“ 

33. Respublikinė viktorina ikimokyklinio 

amžiaus vaikams „Ar tikrai pažįsti 

Lietuvą?“ 

4–5 metų amžiaus 

ugdytiniai 

Kuršėnų lopšelis-darželis 

„Nykštukas“ 

34. Respublikinė virtuali ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

kūrybinių darbų nuotraukų paroda 

„Mano pirmoji abėcėlė“ 

Ikimokyklinio / 

priešmokyklinio 

amžiaus ugdytiniai 

 

Kuršėnų lopšelis-darželis 

„Nykštukas“ 

35. Atvira STEAM pamoka ,,Vanduo“ 5–12 klasių mokiniai ŠPT, biologijos-chemijos 

mokytojų metodinis būrelis,  

36. Istorijos mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas 

Istorijos mokytojai ŠPT, istorijos mokytojų 

metodinis būrelis 

37. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų ir 

jų pavaduotojų ugdymui metodinio 

būrelio pasitarimas 

Ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų vadovai ir jų 

pavaduotojai ugdymui 

ŠPT, ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų vadovų ir jų 

pavaduotojų ugdymui 

metodinis būrelis 

38. Metodinių būrelių pirmininkų pasitarimas Metodinių būrelių 

pirmininkai 

ŠPT, metodinių būrelių 

pirmininkai 

39. Biologijos-chemijos mokytojų 

metodinio būrelio pasitarimas 

Biologijos-chemijos 

mokytojai 

ŠPT, biologijos-chemijos 

mokytojų metodinis 

būrelis 

40. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų 

metodinio būrelio pasitarimas 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojai 

ŠPT, lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojai 

41. Fizikos mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas 

Fizikos mokytojai ŠPT, fizikos mokytojų 

metodinis būrelis 

42. Pradinių klasių mokytojų metodinio 

būrelio pasitarimas 

Pradinių klasių 

mokytojai 

ŠPT, pradinių klasių 

mokytojų metodinis būrelis 

43. Ikimokyklinio ugdymo mokytojų 

metodinio būrelio pasitarimas 

Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai 

ŠPT, ikimokyklinio 

ugdymo mokytojų 

metodinis būrelis 

BALANDIS 

1. Šiaulių rajono mokytojų metodinė 

savaitė 

 

Mokytojai, mokyklų 

vadovai 

ŠPT, mokytojų metodinių 

būrelių pirmininkai 
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2. Lietuvos pradinukų matematikos 

olimpiados 3–4 klasių mokiniams 

Savivaldybės etapas 

3–4 klasių mokiniai ŠPT, pradinių klasių 

mokytojų metodinis būrelis 

3. Tarptautinė praktinė konferencija „Kaip 

aš prisidedu prie DVT“ 

7–8 klasių,  

I–IVgimnazijos klasių 

mokiniai 

Gruzdžių gimnazija 

4. Rajoninis piešinių konkursas 

„Iliustruojame pasaką“ 

1–4 klasių mokiniai Gruzdžių gimnazija 

5. Tarptautinė praktinė konferencija „Kaip 

aš prisidedu prie DVT“ 

Mokytojai Gruzdžių gimnazija 

6. Atvira chemijos pamoka 8 klasės mokiniai Kuršėnų Daugėlių 

progimnazija 

 

7. Rajoninė 4–6 klasių mokinių 

anglų kalbos olimpiada 

4–6 klasių mokiniai ŠPT, Kuršėnų Stasio 

Anglickio progimnazija 

8. Rajoninė pradinių klasių mokinių dailės 

olimpiada ,,Mano mažoj širdelėje – visa 

Lietuva“ 

1–4 klasių mokiniai ŠPT, Kuršėnų Stasio 

Anglickio progimnazija 

9. Respublikinis karpinių konkursas-paroda 

„Gyvybės medį auginu“ 

1–4 klasių mokiniai Ginkūnų Sofijos ir 

Vladimiro Zubovų 

progimnazija 

10. Respublikinis renginys „Sukas, sukas 

malūnėlis. Šėlsta šoka jaunimėlis 

Jurginių dienoje“ 

 

Priešmokyklinio 

amžiaus ugdytiniai, 

pradinių klasių 

mokiniai 

Kuršėnų Pavenčių MDC 

11. Respublikinė ikimokyklinio amžiaus 

ugdytinių kūrybinių darbų paroda „Mano 

piršteliai kuria“ 

Ikimokyklinio amžiaus 

ugdytiniai 

Kužių mokykla 

12. Nacionalinė konferencija „Lituanistika 

mokykloje“ 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojai 

Kužių mokykla 

13. Rajoninis 3–4 klasių mokinių diktanto 

konkursas 

3–4 klasių mokiniai Kairių jungtinė mokykla 

14. Respublikinė priešmokyklinio amžiaus 

ugdytinių ir pradinių klasių mokinių 

nuotolinė konferencija „Kur nuveš mus 

traukinys...“ 

Priešmokyklinio 

amžiaus ugdytiniai, 1–4 

klasių mokiniai 

Kairių jungtinė mokykla 

15. Respublikinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus ugdytinių 

projektas ,,STEAM Velykos“ 

Ikimokyklinio / 

priešmokyklinio 

amžiaus ugdytiniai 

Kairių lopšelis-darželis 

„Spindulėlis“ 

16. Respublikinis vaikų kūrybinių darbų 

projektas „Batų dėžutė“ 

Ikimokyklinio / 

priešmokyklinio 

amžiaus ugdytiniai 

Kuršėnų lopšelis-darželis 

„Žiedelis“ 

17. Respublikinis renginys – metodinė diena 

„Fizinių ir skaitmeninių ugdymo(si) 

priemonių dermė“  

Mokytojai, dirbantys 

pagal ikimokyklinio / 

priešmokyklinio 

ugdymo programas 

 

Kuršėnų lopšelis-darželis 

„Žiedelis“ 
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GEGUŽĖ 

1. Rajoninė 5–7 klasių mokinių dailės  

olimpiada „Eni beni diki daki – aš einu 

ieškoti“ 

5–7 klasių mokiniai ŠPT, dailės ir technologijų 

mokytojų metodinis būrelis  

2. Rajoninė 5–6 klasių mokinių  

technologijų olimpiada 

,,Kūrybos virusas 2023 m.“ 

5–6 klasių mokiniai ŠPT, dailės ir technologijų 

mokytojų metodinis būrelis 

3. Rajoninė 5–8 klasių mokinių 

matematikos olimpiada 

5–8 klasių mokiniai ŠPT, matematikos 

mokytojų metodinis būrelis 

4. Rajoninė jaunųjų fizikų olimpiada 7–8 

klasių mokiniams 

7–8 klasių mokiniai ŠPT, fizikos mokytojų 

metodinis būrelis 

5. 
Rajoninė 7–8 klasių mokinių anglų 

kalbos olimpiada 
7–8 klasių mokiniai 

ŠPT, Gruzdžių gimnazija, 

anglų kalbos mokytojų 

metodinis būrelis 

 

6. 
Rajoninė „Mažoji chemijos olimpiada 8 

klasių mokiniams“ 
8 klasių mokiniai 

ŠPT, Gruzdžių gimnazija, 

biologijos-chemijos 

mokytojų metodinis būrelis 

7. Rajoninis 5–6 klasių mokinių teksto 

skaitymo ir suvokimo konkursas 
5–6 klasių mokiniai ŠPT, Gruzdžių gimnazija 

8. Rajoninis pažintinis, orientacinis žygis 

,,Pažink Meškuičius“ 

 

1–4 klasių mokiniai Meškuičių gimnazija 

9. Respublikinis piešinių konkursas 

,,Europa – mūsų namai“ 

1–4 klasių mokiniai Kuršėnų Pavenčių MDC 

10. Respublikinis eilėraščio 

skaitymo konkursas „Gavau aš laišką 

nuo pavasario“ 

2–8 klasių SUP 

mokiniai 

ŠPT, Kuršėnų Pavenčių 

MDC 

11. Respublikinis 5–8 klasių mokinių 

matematikos konkursas ,,Virtuali 

matematika“ 

5–8 klasių mokiniai Kuršėnų Pavenčių MDC, 

Kuršėnų Daugėlių 

progimnazija 

12. Respublikinė-praktinė konferencija 

„Mokinių kompetencijų ugdymas 

pamokoje“ 

Lietuvių kalbos, 

istorijos, dailės ir 

technologijų mokytojai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

Kužių mokykla 

13. Rajoninė viktorina ,,Quzizz‘iame 

lietuviškai“ 

8 klasių mokiniai ŠPT, Voveriškių mokykla, 

Ginkūnų Sofijos ir 

Vladimiro Zubovų 

progimnazija 

14. Rajoninis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus ugdytinių 

šokių konkursas „Medutis“ 

3–7 metų amžiaus 

ugdytiniai 

Meškuičių lopšelis-darželis 

15. Respublikinis vaikų kūrybinių darbų 

projektas „Kaip pagauti vėją?“ 

Ikimokyklinio / 

priešmokyklinio 

amžiaus ugdytiniai 

Kuršėnų lopšelis-darželis 

„Žiedelis“ 

16. Gerosios darbo patirties sklaida – 

praktinės dirbtuvės „Inovatyvūs 

Šiaulių apskrities 

mokytojai, dirbantys 

Kuršėnų lopšelis-darželis 

„Eglutė“ 
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skaitmeninio ugdymo organizavimo 

pavyzdžiai pagal Steam ugdymo 

principus“ 

pagal ikimokyklinio / 

priešmokyklinio 

ugdymo programas 

17. Respublikinė virtuali ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

kūrybinių darbų nuotraukų paroda 

„Mano gertuvė“ 

3–7 metų amžiaus 

ugdytiniai 

Kuršėnų lopšelis-darželis 

„Nykštukas“ 

18. Kūrybinių darbų paroda-konkursas „Aš 

voro nebijau“ 

1–12 klasių mokiniai Kūrybos namai 

BIRŽELIS 

1. Rajoninis konkursas „Stebiu. Elgiuosi. 

Keičiuosi“ 

1–6 klasių mokiniai ŠPT  

2. Rajoninis seminaras „Mokyti ar 

mokytis?“ 

Gamtamokslinių 

dalykų mokytojai 

Gruzdžių gimnazija  

3. Tarptautinė konferencija „STEAM 

skatina karjerą“ (Promoting STEAM 

career) 

8–12 klasių mokiniai Meškuičių gimnazija 

4. Tarptautinė konferencija „Tarptautinių 

projektų patirtys“ 

Kuršėnų Stasio 

Anglickio 

progimnazijos 

mokytojai, Latvijos 

Lubanos vidurinės 

mokyklos mokytojai, 

Estijos Rapinos 

gimnazijos mokytojai 

Kuršėnų Stasio Anglickio 

progimnazija 

5. Respublikinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

kūrybinių darbų paroda „Širdelė gėrio 

kupina, nes aš jaučiuosi laimingas“, 

skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai 

paminėti 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

amžiaus ugdytiniai 

 

Kuršėnų Stasio Anglickio 

progimnazijos Drąsučių 

skyrius 

6. Respublikinis bendrojo ir profesinio 

ugdymo mokyklų 2–12 klasių mokinių 

skaitovų konkursas „Istoriniai 

skaitymai. Istorija poezijoje ir prozoje“ 

2–12 klasių mokiniai Kužių mokykla 

7. Respublikinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus ugdytinių 

nuotolinis olimpinis projektas „Kartu 

mes galime“ 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

amžiaus ugdytiniai 

 

Kairių lopšelis-darželis 

„Spindulėlis“ 

8. Respublikinė virtuali ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

kūrybinių darbų paroda „Vaikystė 

spalvų pasaulyje“ 

3–7 metų amžiaus 

ugdytiniai 

Kuršėnų lopšelis-darželis 

„Nykštukas“ 

9. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų 

metodinio būrelio pasitarimas 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojai 

ŠPT, lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojų 

metodinis būrelis 
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RUGSĖJIS 

1. Fizinio ugdymo mokytojų metodinio 

būrelio pasitarimas 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

ŠPT, fizinio ugdymo 

mokytojų metodinis būrelis 

2. Biologijos-chemijos mokytojų 

metodinio būrelio pasitarimas 

Biologijos-chemijos 

mokytojai 

ŠPT, biologijos-chemijos 

mokytojų metodinis būrelis 

SPALIS 

1. Respublikinė pradinių klasių mokinių 

praktinė pažintinė konferencija „Stebiu, 

tyrinėju, pažįstu...“ 

1–4 klasių mokiniai Kuršėnų Daugėlių 

progimnazija 

2. Respublikinė pradinių klasių mokinių 

konferencija „Mažoji gamtos dovana“ 

1–4 klasių mokiniai Ginkūnų Sofijos ir 

Vladimiro Zubovų 

progimnazija 

3. Praktinis užsiėmimas „Matematiniai 

eksperimentai“ 

Matematikos mokytojai Kuršėnų Pavenčių MDC, 

Kuršėnų Daugėlių 

progimnazija 

4. Respublikinis fotografijų konkursas 

,,Rudens mozaika“ 

2–10 klasių specialiųjų 

poreikių turintys 

mokiniai, specialiojo 

ugdymo klasių 

mokiniai, socialinių 

įgūdžių ugdymo klasės 

mokiniai 

Kuršėnų Pavenčių MDC 

5. Regioninis renginys „Lauko 

pedagogikos principų įgyvendinimas 

ikimokykliniame ugdyme“ 

 

Mokyklų vadovai, 

ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai 

Dubysos aukštupio 

mokykla 

6. Respublikinė konferencija „Mes 

mokomės vieni iš kitų“ 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Kuršėnų lopšelis-darželis 

„Nykštukas“ 

7. Dailės ir technologijų mokytojų 

metodinio būrelio pasitarimas 

Dailės ir technologijų 

mokytojai 

ŠPT, dailės ir technologijų 

mokytojų metodinis būrelis 

8. Matematikos mokytojų metodinio 

būrelio pasitarimas 

Matematikos mokytojai ŠPT, matematikos 

mokytojų metodinis būrelis 

9. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų 

metodinio būrelio pasitarimas 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojai 

ŠPT, lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojų 

metodinis būrelis 

10. Rusų ir vokiečių kalbų mokytojų 

metodinio būrelio pasitarimas 

Rusų ir vokiečių kalbų 

mokytojai 

ŠPT, rusų ir vokiečių kalbų 

mokytojų metodinis būrelis 

11. Istorijos mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas 

Istorijos mokytojai ŠPT, istorijos mokytojų 

metodinis būrelis 

12. Ikimokyklinio ugdymo mokytojų 

metodinio būrelio pasitarimas 

Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai 

ŠPT, ikimokyklinio 

ugdymo mokytojų 

metodinis būrelis 

13. Švietimo pagalbos specialistų metodinio 

būrelio pasitarimas 

Švietimo pagalbos 

specialistai 

ŠPT, švietimo pagalbos 

specialistų metodinis 

būrelis 
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14. Informatikos mokytojų metodinio 

būrelio pasitarimas 

Informatikos mokytojai ŠPT, informatikos 

mokytojų metodinis būrelis 

15. Geografijos, ekonomikos ir verslumo 

mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

Geografijos, 

ekonomikos ir 

verslumo mokytojai 

ŠPT, geografijos, 

ekonomikos ir verslumo 

mokytojų metodinis būrelis 

LAPKRITIS 

1. Rajoninis konkursas „Iliustruotas fizikos 

uždavinys“ 

7–12 klasių mokiniai Kuršėnų Lauryno Ivinskio 

gimnazija 

2. Respublikinė konferencija mokytojams 

„Gerosios patirties sklaida“ 

Biologijos-chemijos 

mokytojai 

Gruzdžių gimnazija 

3. Rajoninis 3–4 klasių mokinių skaitymo 

ir teksto supratimo konkursas 

,,Skaitymas – raktas į kūrybiškumą“ 

3–4 klasių mokiniai Kuršėnų Stasio Anglickio 

progimnazija 

4. Rajoninis muzikinis edukacinis renginys 

„Muzikinė dėžutė“ 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

amžiaus ugdytiniai, 1–4 

klasių mokiniai 

Kuršėnų Pavenčių MDC 

Raudėnų skyrius 

5. Respublikinė bendrojo ugdymo 

mokyklų 5–8 klasių mokinių, 

bendradarbiaujančių su pagalbos 

mokiniui specialistais, matematikos 

olimpiada 

5–8 klasių mokiniai Kuršėnų Pavenčių MDC 

 

 

6. Rajoninė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų dramos 

šventė-festivalis „Vaikystės aitvarai“ 

 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

amžiaus ugdytiniai 

Kužių mokykla 

7. Regioninis renginys „Refeksija kaip 

įrankis įgyvendinant mokyklos metinę 

veiklos programą“ 

 

Mokyklų vadovai, 

mokytojai 

Dubysos aukštupio 

mokykla 

8. Rajoninė metodinė diena „Jausmų ir 

emocijų šalyje. Veiklos ir aplinkos 

vaikų emocinei gerovei“ 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Meškuičių lopšelis-darželis 

9. Rajoninė ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

kūrybinių darbų paroda „Pasimatuok 

profesiją“ 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

amžiaus ugdytiniai 

Kuršėnų lopšelis-darželis 

„Eglutė“ 

10. Respublikinė virtuali ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

kūrybinių darbų paroda „Mano mylimas 

augintinis“ 

3–7 metų amžiaus 

ugdytiniai 

Kuršėnų lopšelis-darželis 

„Nykštukas“ 

11. Fizikos mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas 

Fizikos mokytojai ŠPT, fizikos mokytojų 

metodinis būrelis 

12. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų ir 

jų pavaduotojų ugdymui metodinio 

būrelio pasitarimas 

Ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų vadovai ir jų 

pavaduotojai ugdymui 

ŠPT, ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų vadovų ir jų 

pavaduotojų ugdymui 

metodinis būrelis  
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13. Metodinių būrelių pirmininkų 

pasitarimas 

Metodinių būrelių 

pirmininkai 

ŠPT, metodinių būrelių 

pirmininkai 

14. Priešmokyklinio ugdymo mokytojų 

metodinio būrelio pasitarimas 

Priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

ŠPT, priešmokyklinio 

ugdymo mokytojų 

metodinis būrelis 

15. Anglų kalbos mokytojų metodinio 

būrelio pasitarimas 

Anglų kalbos 

mokytojai 

ŠPT, anglų kalbos 

mokytojų metodinis būrelis 

16. Pradinių klasių mokytojų metodinio 

būrelio pasitarimas 

Pradinių klasių 

mokytojai 

ŠPT, pradinių klasių 

mokytojų metodinis 

būrelis 

 

GRUODIS 

1. 35-osios Lietuvos mokinių informatikos 

olimpiados Savivaldybės etapas 

8, 9–12 / I–IV 

gimnazijos klasių 

mokiniai 

ŠPT, informatikos 

mokytojų metodinis būrelis 

2. V-osios Lietuvos mokinių etninės 

olimpiados Savivaldybės etapas 

5–12 klasių mokiniai ŠPT 

3. Anglų kalbos konferencija „Mums rūpi 

ir mes dalijamės“  

(„We care and we share“) 

8–12 klasių mokiniai Kuršėnų Lauryno Ivinskio 

gimnazija 

4. Popietė ,,Plunksną nuplukdė laikas“, 

skirta Stasio Anglickio 118-osioms 

gimimo metinėms paminėti 

5–8, 9–10, I–IV 

gimnazijos klasių 

mokiniai 

 

Kuršėnų Stasio Anglickio 

progimnazija 

5. Respublikinis kraštotyrinis-kūrybinis 

konkursas „Prisimink, išsaugok, kurk“ 

1–12 klasių mokiniai Kužių mokykla 

_________________________________________ 


