
KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

ŠVIETIMO SKYRIUS 

 

 

DARBO PLANAS 
2022 m. gegužės mėnuo 

 

 

Data Laikas Vieta Renginio pavadinimas Atsakingas 

3 d. 14 val. Nuotoliniu būdu Mokyklų vadovų, dalyvaujančių TŪM 

programoje, pasitarimas. 

Vilma 

Dobrovolskienė 

3–4 d. Pagal 

srautus 

 

Mokyklos Elektroninis nacionalinis 8 klasių 

mokinių gamtos mokslų pasiekimų 

patikrinimas. 

Vilma Lukšienė, 

mokyklų vadovai 

4 d.  9 val. Kėdainių kalbų 

mokykla, 

Kėdainių l.-d. 

„Puriena“, 

Vilainių m.-d. 

„Obelėlė“, 

Krakių 

Mikalojaus 

Katkaus 

gimnazija 

Mokyklų edukacinių erdvių 2022 

metų konkursas. Komisijos išvykos, 

edukacinių erdvių vertinimas vietoje. 

Rytas Tamašauskas 

4 d. 9 val. Kėdainių 

suaugusiųjų ir 

jaunimo 

mokymo 

centras 

Technologijų mokyklinio brandos 

egzamino kūrybinių darbų 

pristatymas. 

Vilma Lukšienė, 

Irina Jančiukienė 

10–11 

d. 

Pagal 

srautus 

Mokyklos  Lietuvių kalbos ir literatūros 

pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimas. 

Vilma Lukšienė, 

mokyklų vadovai 

12 d. 13.30 

val. 

Nuotoliniu būdu Mokyklų vadovų, dalyvaujančių TŪM 

projekte, pasitarimas. 

Vilma 

Dobrovolskienė 

16 d. 13 val. 708 kab. Vaikų vasaros stovyklų ir kitų NVŠ 

veiklų programų vertinimas ir 

konkurso komisijos posėdis. 

Rytas Tamašauskas 

16–17 

d. 

Pagal 

srautus 

Mokyklos  Matematikos pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimas. 

Vilma Lukšienė, 

mokyklų vadovai 

19 d. 9 val. Nuotoliniu būdu Konkurso Kėdainių „Ryto“ 

progimnazijos direktoriaus pareigoms 

eiti pretendentų atrankos posėdis. 

Vilma 

Dobrovolskienė, 

Rasa Petrėtienė 

Bus 

tiksli 

nama 

Bus 

tiksli 

nama 

 Kėdainių rajono savivaldybės gabių 

mokinių skatinimo komisijos posėdis. 

Rasa Petrėtienė 

Bus 

tiksli 

nama 

Bus 

tiksli 

nama 

Kėdainių Juozo 

Paukštelio 

progimnazija 

Valstybinių brandos egzaminų 

vykdymo grupių vyresniųjų vykdytojų 

pasitarimas.  

Vilma Lukšienė 

 

 

 



II. ORGANIZACINIAI DARBAI 
 

Rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektų rengimas.  

 

Darbas su duomenų perdavimo sistema KELTAS. 

 

Kėdainių rajono savivaldybės švietimo pažangos plano rengimas (pagal TŪM programą). 

 

Pasirengimas vykdyti konkursą Kėdainių „Ryto“ progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. 

 

Bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo organizavimas mokiniams, atvykusiems iš 

Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje. 

 

Kėdainių rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų NVŠ veiklų programų konkursas: 

įsakymo projektas, sutarčių derinimas ir pasirašymas; informacijos sklaida. 

 

Dieninių vasaros poilsio stovyklų organizavimo priešmokyklinukams ir 1–4 klasių mokiniams, 

gaunantiems nemokamą maitinimą, organizavimas: įsakymo projektas; informacijos sklaida. 
 

Dalyvavimas mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijų posėdžiuose. 

 

III. STEBĖSENA 
 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vykdymas. 

 

Kėdainių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos 

aprašo įgyvendinimas (tikslinės lėšos): NVŠ veiklos koordinavimas. 

 

IV. ŽINIOS 
 

Data Kur pateikti Atsiskaitymai Kam 

pateikti 

9 d. El. p. 

rytas.tamasauskas@kedainiai.lt 

Skenuota paraiška dėl dieninės 

vasaros poilsio stovyklos 

organizavimo priešmokyklinukams ir 

1–4 klasių mokiniams, gaunantiems 

nemokamą maitinimą (žr. 1 priedą), 

ir dieninės vasaros poilsio stovyklos 

mokinių, gaunančių nemokamą 

maitinimą, sąrašo skenuotas 

egzempliorius (žr. 2 priedą). 

Rytui 

Tamašauskui 

9 d. El. paštu 

rasa.petretiene@kedainiai.lt 

Motyvuotas, suderintas su mokytojų 

taryba, mokyklos direktoriaus 

prašymas dėl piniginio prizo skyrimo 

gabiems mokiniams (abiturientams) 

(Kėdainių rajono savivaldybės 

tarybos 2017-12-22 sprendimas Nr. 

TS-230; švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2021-12-14 įsakymas  

Nr. V-2247) (žr. 3 priedą). 

Rasai 

Petrėtienei 

9 d. El. paštu Mokyklos direktoriaus prašymas dėl Rasai 

mailto:rasa.petretiene@kedainiai.lt


rasa.petretiene@kedainiai.lt kelionės išlaidų apmokėjimo 

mokiniams ir juos lydėjusiems 

mokytojams, kurie vyko į respublikos 

olimpiadas, organizuotas pagal 

švietimo, mokslo ir sporto ministro 

2021-12-14 įsakymą Nr. V-2247. 

Petrėtienei 

Paskut

inė 

diena 

–

geguž

ės 6 d. 

15 

val. 

El. p. 

rytas.tamasauskas@kedainiai.lt 

Paraiškos Vaikų vasaros stovyklų 

programų konkursui (skenuoti 

dokumentai). 

Rytui 

Tamašauskui 

 

V. INFORMACIJA 
 

Dėl stovyklų priešmokyklinukams ir 1–4 klasių mokiniams, gaunantiems nemokamą 

maitinimą. Visi priešmokyklinukai, pirmokai ir antrokai yra maitinami nemokamai, nevertinant 

šeimos pajamų. Tačiau stovykloms negalioja taisyklė, kad, kurie priešmokyklinukai, pirmokai ir 

antrokai gauna nemokama maitinimą, gaus maitinimą ir vasaros stovyklose. Tokiu atveju dėl 

dalyvavimo stovykloje priešmokyklinukų, pirmokų ir antrokų tėvai (globėjai), jei neturi sprendimo, 

privalo kreiptis į instituciją, kuri priima sprendimą dėl socialinės paramos skyrimo, pateikiant 

paskutinių trijų mėn. pažymą apie darbo pajamas. 

 

 

 

Skyriaus vedėja                    Vilma Dobrovolskienė 

 

 

 

 

P.S. Esant būtinybei, organizatoriai gali pakeisti renginių laiką ir vietą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rasa.petretiene@kedainiai.lt


1 priedas 

Registracijos Nr.  

Dokumentų 

pristatymo data 

 

      (Užpildoma Švietimo skyriuje) 

 

DIENINĖS VASAROS POILSIO STOVYKLOS PRIEŠMOKYKLINUKAMS, 1–4 KLASIŲ 

MOKINIAMS, GAUNANTIEMS NEMOKAMĄ MAITINIMĄ, PARAIŠKOS FORMA 

 

I. BENDROJI INFORMACIJA 

 

1. Juridinio asmens 

pavadinimas (mokykla arba 

mokyklos skyrius) 

 

2. Informacija apie 

programos vadovą 

(koordinatorių) 

vardas ir pavardė  

pareigos  

mobil. telefonas  

el. pašto adresas  

 

II. INFORMACIJA APIE STOVYKLĄ 

 

3. Stovyklos pavadinimas  

4. Tikslas (-ai) (aiškiai, tiksliai ir 

glaustai suformuluotas) 
 

5. Vykdymo vieta (adresas)  

6. Data (5 dienos) Birželio 13–17 d. 

7. Veiklos valandos (ne 

mažiau kaip 5 val.) 

Nuo ....... iki ........ val. 

8. Programos grupė Vaikų vasaros poilsis 

9. Stovyklos tipas Dieninė 

10. Stovyklos profilis Bendro pobūdžio, kūrybinė, meninė, amatų, kraštotyrinė, 

etnokultūrinė, sportinė, turistinė, konfesinė, karinė ir kita (nurodyti) 
(pabraukti vieną arba kelias) 

11. Dalyvausiančių mokinių 

skaičius (pagal klases) 

Priešmokyklinės grupės –  

I kl. –  

II kl. – 

III kl. –  

IV kl. – 

Iš viso –  

12. Programoje 

dalyvausiančių darbuotojų 

skaičius  
(be asmenvardžių) 

mokytojai (skaičius)  

socialiniai pedagogai 
(skaičius) 

 

psichologai (skaičius)  

kiti pedagogai (skaičius)  

sveikatos priežiūros 

specialistai, medicinos 

darbuotojai (skaičius) 

 

pedagogines 

specialybes pasirinkę 

studentai (skaičius) 

 

tokiai veiklai pasirengę 

savanoriai (skaičius) 

 



13. Programos partneriai 
(nurodyti juridinius ir (ar) fizinius 

asmenis, pvz., VšĮ BRUNERA) 

 

14. Numatytos lėšos (Lt) valstybės lėšos: 
1 mokinio maitinimui 

skiriama 3,88 Eur (su PVM) 

per dieną  

(3,88 Eur x mok. skaičius x 5 

dienos) // Labūnavos 

pagrindinė mokykla ir 

Vilainių mokykla-darželis 

„Obelėlė“ – 3,30 Eur 

(čia svarbu pildyti) 

rajono savivaldybės  

labdara ir parama  

tėvų lėšos  

kiti finansavimo 

šaltiniai (nurodyti 

juridinius ir (ar) fizinius 

asmenis ir lėšas) 

 

15. Planuojamos veiklos 
(glaustai; nurodyti, jeigu pakinta 

stovyklos vieta ir veiklos valandos) 

1 diena (birželio ... d.)  

2 diena (birželio ... d.)  

3 diena (birželio ... d.)  

4 diena (birželio ... d.)  

5 diena (birželio ... d.)  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Pareigos)  (parašas) (programos vadovo, koordinatoriaus vardas ir pavardė) 

 

--------------------------------- 

(Data) 

 

 

Švietimo įstaigos direktorius ----------------------------------------------------------------------------------- 

   (parašas)  (vardas, pavardė) 

 

 

(Antspaudo vieta) 

 

---------------------------- 

(Data) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 priedas 

 

DIENINĖS VASAROS POILSIO STOVYKLOS PRIEŠMOKYKLINUKŲ, 1–4 KLASIŲ 

MOKINIŲ, GAUNANČIŲ NEMOKAMĄ MAITINIMĄ, SĄRAŠAS 

 

Mokykla (skyrius)--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Stovyklos pavadinimas ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

Eil. Nr. 

 

 

Mokinio vardas, pavardė 

 

 

Klasė 

Institucijos, priėmusios 

sprendimą dėl socialinės 

paramos skyrimo, 

pavadinimas, dokumento 

data ir Nr. 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Parengė 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(Pareigos)  (parašas) (programos vadovo, koordinatoriaus vardas ir pavardė) 

 

(Data) 

 

 

 

 

 



3 priedas 

 

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021–2022 M. M. ________________________________________ GABŪS MOKINIAI (ABITURIENTAI) 

                                                       (mokyklos pavadinimas) 

2022 m. gegužės        d. 

 
 

Eil. 

Nr. 

Olimpiados 

tikslus pavadinimas 
(pagal švietimo, 
mokslo ir sporto 

ministro 
2021-12-14 įsakymą 

Nr. V-2247) 

 

Mokinio (abituriento) 

vardas, pavardė; 

gimimo metai; klasė 

Olimpiadai ruošusio mokytojo 

ar konsultanto vardas, 

pavardė;  

dėstomas dalykas; kontaktinis 

tel. 

Laimėjimas (vieta) ir jo rūšis (individualus / komandinis) Priedo Nr.  
(Laimėjimą 

patvirtinančio 
dokumento, 

tarptautinės olimpiados 

ar sporto varžybų 
protokolo kopija)  

Rajono / regiono 

etapas 
(šį stulpelį pildykite, 
jei kitame stulpelyje 
įrašysite ,,Dalyvis“) 

 

Respublikos etapas 

 

Tarptautinis etapas 

        

        

        

        

        

        

Pastaba. Pildydami lentelę, vadovaukitės Gabių mokinių skatinimo tvarkos aprašu (Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2017-12-22 sprendimas Nr. TS-230) ir švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2020-12-14 įsakymu Nr. V-2247. 

 

 

Mokyklos direktorius   ____________________    _______________________ 
                (parašas)               (vardas, pavardė) 

 

SUDERINTA: 

Mokyklos mokytojų tarybos 

_________ posėdžio Nr. _____  
    (data) 

protokoliniu nutarimu 

 

 

 


