
KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

ŠVIETIMO SKYRIUS 

 

DARBO PLANAS 

2023 m. sausio mėnuo 

 

RENGINIAI 

 

Data Laikas Vieta Renginio pavadinimas Atsakingas 

3 d. 10 val. Kėdainių 

suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo 

centras 

Ugdymo įstaigų direktorių 

pasitarimas. 

Vilma 

Dobrovolskienė, 

Irina Jančiukienė 

13 d. 8 val. Ugdymo įstaiga Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų 

diena. 

Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes 

liudija“. 

Vilma 

Dobrovolskienė, 

ugdymo įstaigos 

direktorius 

 

ORGANIZACINIAI DARBAI 

 

Rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektų rengimas.  

 

Švietimo skyriaus 2022 metų veiklos ataskaitos rengimas. 

 

Kėdainių rajono savivaldybės švietimo pažangos 2022 metų ataskaitos rengimas. 

 

Dokumentų rengimas dėl 2023 metų brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo organizavimo rajono savivaldybėje. 

 

Darbas su duomenų perdavimo sistema KELTAS. 

 

Projekto „Kokybės krepšelis“ vykdymo koordinavimas Kėdainių r. Akademijos gimnazijoje ir 

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijoje. 

 

Kėdainių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos 

aprašo įgyvendinimas: įsakymai dėl finansuojamų programų ir dėl lėšų paskirstymo; sutartys su 

teikėjais; informacijos sklaida. 

 

Mokyklų bibliotekų 2022 metų statistinių ataskaitų suvestinės pagal bibliotekų tipus, bendrosios 

metinės bibliotekų ataskaitos rengimas ir teikimas Nacionalinei bibliotekai. 

 

ŽINIOS 

 

Data Kur pateikti Atsiskaitymai Duomenis 

renka 

5 d. el. p. 

rasa.petretiene@kedainiai.lt 

Informacija apie laisvas vietas 

lopšelių-darželių, mokyklos-

darželio, mokyklų „Ąžuoliuko“, 

„Bitutės“, „Kaštono“ ir Pelėdnagių 

„Dobiliuko“ skyrių bei socialinių ir 

ugdymo centrų ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupėse. 

Rasa Petrėtienė 

mailto:rasa.petretiene@kedainiai.lt


5 d. https://nemis.emokykla.lt/ Informacijos apie mokyklos 

nelankančius mokinius* įvedimas 

(BU). 

Juoleta 

Rimkutė 

10 d. Skenuotas ataskaitas siųsti el. p. 

ramune.jurkiene@kedainiai.lt;  

Švietimo įstaigų bibliotekų 2022 

metų statistinės ataskaitos 

(gimnazijos). 

Ramunė 

Jurkienė 

11 d. Skenuotas ataskaitas siųsti el. p. 

ramune.jurkiene@kedainiai.lt;  

Švietimo įstaigų bibliotekų 2022 

metų statistinės ataskaitos 

(Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo 

centras, progimnazijos, „Spindulio“ 

mokykla). 

Ramunė 

Jurkienė 

12 d. Skenuotas ataskaitas siųsti el. p. 

ramune.jurkiene@kedainiai.lt;  

Švietimo įstaigų bibliotekų 2022 

metų statistinės ataskaitos 

(pagrindinės mokyklos (be 

Dotnuvos), Muzikos mokykla). 

Ramunė 

Jurkienė 

13 d. 720 kab.  

el. p. 

juoleta.rimkute@kedainiai.lt  

Brandos atestatų ir neformaliojo 

vaikų švietimo pažymėjimų blankų 

panaudojimo 2022 m. ataskaitos. 

Juoleta 

Rimkutė 

13 d. 708 kab.;  

719 kab. 

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo 

mokymo centro, Kėdainių 

,,Aušros“, ,,Ryto“ ir Juozo 

Paukštelio progimnazijų, 

Labūnavos pagrindinės mokyklos, 

lopšelio-darželio „Puriena“, Dailės 

ir Kalbų mokyklų strateginiai 

planai. 

Ramunė 

Jurkienė,  

Vilma 

Lukšienė, 

Rasa Petrėtienė 

 

 

INFORMACIJA 

 

Iki 2023 m. sausio 20 d. švietimo įstaigos vadovas viešai paskelbia savo metų veiklos ataskaitą. 

 

Iki 2023 m. sausio 31 d. švietimo įstaigos svetainėje paskelbiamas įstaigos 2022 metų veiklos 

planas. 

 

*Mokyklos nelankantis mokinys – įregistruotas Mokinių registre vaikas, kurio deklaruota gyvenamoji vieta 
yra atitinkamoje savivaldybėje, arba vaikas, įrašytas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą pagal 

savivaldybę, kurioje gyvena, tačiau per mėnesį be pateisinamos priežasties neatvykęs į mokyklą praleido 

daugiau kaip pusę pamokų ar ugdymui skirtų valandų. 

 

 

 

Vedėja                     Vilma Dobrovolskienė 

 

 

 

 

 

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