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VIZITAI

Lapkričio mėn.

Programų vykdymo vietose

Naujų neformaliojo vaikų švietimo 

programų įgyvendinimo stebėsena

Vida Kubaitienė

Inga Žalgevičienė

PASITARIMAI, POSĖDŽIAI

Lapkričio mėn.

Švietimo pagalbos tarnyboje

(arba nuotoliniu būdu)

Dalyvavimas dalykinių būrelių 

metodiniuose pasitarimuose 

Skyriaus specialistai

Lapkričio 3 d.

Vilniuje

TŪM komanda dalyvauja forume „K12 

sujungia turinį ir technologijas“

Jovita Jankauskienė

Lapkričio 4 d. 9.00–16.30 val.

Šilutės Martyno Jankaus 

pagrindinėje mokykloje

Konferencija „Įtraukiojo ugdymo patirčių 

įvairovė, praktinė realybė ir iššūkiai Šilutės

rajone“

Jurgita Vingienė

Gabrielė Rakašytė

Judita Blinkevičienė

Lapkričio 7 d. 14.00 val. 

(nuotolinis)

Švietimo įstaigų direktorių pavaduotojų 

pasitarimas

Jovita Jankauskienė

Lapkričio 8 d. 13.30 val. 

(nuotolinis)

TŪM komandos pažangos plano (PP)

aptarimas  su GOOLIVER komanda

Dainora Butvydienė

Jovita Jankauskienė

Lapkričio 9 d. 13.00 val. 

(nuotolinis)

TŪM komandos PP aptarimas su ESFA Dainora Butvydienė

Jovita Jankauskienė

Lapkričio 14 d. 14.00 val.

Švietimo pagalbos tarnyboje

Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo 

koordinatorių pasitarimas 

Jovita Jankauskienė

Vida Kubaitienė

Lapkričio 23 d. 13.00 val.

Švietimo pagalbos tarnyboje

Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimas 

priešmokykliniame ugdyme. Dalyvaus 

ikimokyklinių ugdymo įstaigų direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui.

Jurgita Vingienė

Vida Kubaitienė

Lapkričio  24  d. 10.00 val.

Švietimo pagalbos tarnyboje

Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas Dainora Butvydienė

Lapkričio 29 d. 13:00 val.

Šilutės Žibų pradinėje mokykloje

Pasitarimas su Šilutės lopšelių-darželių 

priešmokyklinio ugdymo pedagogais dėl 

pirmokų adaptacijos Šilutės Žibų pradinėje 

mokykloje

Gabriekė Rakašytė

Jurgita Vingienė

Ramunė Vaidilienė

Gruodžio 6 d. 14.00 val. 

Klaipėdos miesto Dacho 

progimnazijoje

Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo 

komandos pasitarimas UTA projekte 

dalyvaujančioje  mokykloje

Dainora Butvydienė

Vida Kubaitienė

APKLAUSA

Lapkričio mėn. Rajono mokinių, lankančių neformaliojo 

vaikų švietimo programas, finansuojamas 

iš valstybės biudžeto lėšų, apklausa

Vida Kubaitienė



2

MOKYKLŲ ORGANIZUOJAMI RAJONINIAI, RESPUBLIKINIAI RENGINIAI

Lapkričio 11 d. 10.00 val.

Šilutės Martyno Jankaus 

pagrindinės mokyklos aktų salėje

Rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų 

etnokultūrinis renginys „Švents Martins 

staldelius užsklend“

Šilutės lopšelio-

darželio „Pušelė“

bendruomenė

Lapkričio 29 d. 12-16 val.

Virtualioje erdvėje

Respublikinė patirties sklaidos konferencija

ikimokyklinio ugdymo įstaigoms 

„Projektai ir programos: jų įtaka ugdymo 

kaitai“

Šilutės r. Švėkšnos 

lopšelio-darželio 

bendruomenė

INFORMACIJOS PATEIKIMAS

Iki 2022-11-03 el. paštu vida.kubaitiene@silute.lt pateikti Vakarų Lietuvos 5-8 klasių mokinių 

matematikos olimpiados dalyvius ir mokytojus.

Iki 2022-11-04 el. paštu jurgita.vingiene@silute.lt  pateikti:

- informaciją apie spalio mėnesio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų lankomumą 

įstaigose;

- vaikų, išvykusių spalio mėnesį iš ikimokyklinių, priešmokyklinių grupių, sąrašus.

Iki 2022-11-25  el. paštu gabriele.rakasyte@silute.lt pateikti Lietuvos mokinių etninės kultūros 

olimpiados rajoninio turo dalyvio anketą (nurodyti mokinio vardą, pavardę, mokyklą, mokytoją, jo 

kontaktus ir pasirinktą saviraiškos kūrinį). 

Iki 2022-11-14 el. paštu jovita.jankauskiene@silute.lt pateikti informaciją apie 2021–2022 m. m. 

abiturientų ir II (10)  klasių mokinių tolimesnę karjerą, veiklas ir pasirinkimus (lentelę atsiųsime).

DĖL VBE:

Iki lapkričio 24 d.  parengti raštus dėl SUP turinčių kandidatų, kuriems reikalingi brandos 

egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymai, ir sveikatos sutrikimų 

turinčių kandidatų, kuriems reikalingos atitinkamos egzamino vykdymo sąlygos, juos įvesti į duomenų 

perdavimo sistemą KELTAS. Pateikti nuskenuotų raštų kopijas kartu su kandidatų pateiktų pirminės 

sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų, gydytojų konsultacinės komisijos ar Švietimo pagalbos tarnybos 

išduotų pažymų nuskenuotomis kopijomis.

Iki gruodžio 2 d. mokyklos sudarytus kandidatų, turinčių SUP, kuriems reikalingi brandos 

egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymai, ir turinčių sveikatos 

sutrikimų, kuriems sudaromos atitinkamos egzamino vykdymo sąlygos, sąrašus, patvirtintus įstaigos 

vadovo parašu, nuskenuoti ir pateikti  nuskenuotą sąrašo kopiją kartu su PSPC gydytojų, gydytojų 

konsultacinės komisijos ar Švietimo pagalbos tarnybos išduotų pažymų nuskenuotomis kopijomis 

(pristatyti J. Jankauskienei).

Iki gruodžio 2 d. mokyklos duomenų perdavimo sistemoje KELTAS išspausdintus, kandidatų 

pasirašytus ir mokyklos vadovo parašu patvirtintus mokinių brandos darbo, technologijų ir menų 

mokyklinių brandos egzaminų pasirinkimų sąrašus (pristatyti J. Jankauskienei).

Iki gruodžio 2 d. mokyklos duomenų perdavimo sistemoje KELTAS išspausdintus, kandidatų 

pasirašytus ir mokyklos vadovo parašu patvirtintus mokinių brandos egzaminų pasirinkimų sąrašus 

(pristatyti J. Jankauskienei).

Priminimas:

1.  Į NEMIS suvesti duomenis apie mokinius, nelankančius mokyklos (Edita Serovienė).

2. Iki lapkričio 7 d. Suformuoti, patikrinti ir patvirtinti „Bendrojo ugdymo mokinių 2022–2023

mokslo metų duomenys“ 1-mokykla ataskaitą ŠVIS‘e (SUP lentelė turi būti suderinta su ŠPT)

3. Iki lapkričio 7 d. Statistinių duomenų suvedimas ataskaitoms (2-mokykla, Statistika dėl smurto,

Prevencinės veiklos rodikliai, Mokyklų pritaikymo neįgaliesiems anketa ir kitos) informacinėje

sistemoje (IS) ŠVIS.

4. Iki lapkričio 4 d. Patvirtinti 3-mokykla, ŠV-03 duomenis IS ŠVIS‘e.

___________________________
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