
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
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2023 M. SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

2022-12-       Nr.

Šilutė

Data, laikas, vieta Veikla Atsakingas

Sausio 2 – 31 d. Švietimo ir kultūros skyriaus (švietimo srities) 

darbuotojų konsultacijos

Skyriaus 

darbuotojai

PASITARIMAI, POSĖDŽIAI

Sausio mėn.

Švietimo pagalbos 

tarnyboje

Dalyvavimas dalykinių būrelių metodiniuose 

pasitarimuose

Skyriaus

specialistai

Sausio 5 d. 10.00 val. 

(nuotolinis)

Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas Dainora Butvydienė

Sausio 12 d. 14.00 val. 

Švietimo pagalbos 

tarnyboje

Neformaliojo vaikų švietimo programų, 

finansuojamų iš valstybės biudžeto, vykdytojų 

pasitarimas „Sklandus NVŠ programų 

vykdymas ir kokybės užtikrinimas“ 

Vida Kubaitienė

Sausio 19  d. 10.00 val. Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas Dainora Butvydienė

RENGINIAI (OLIMPIADOS, KONKURSAI, AKCIJOS)

Sausio mėn.

mokyklose

Istorijos olimpiada 8–12 klasių mokiniams;

biologijos olimpiada 9–12 klasių mokiniams;

matematikos olimpiada 9–12 klasių mokiniams

Vida Kubaitienė

Sausio 12 d. 10.00 val. 

Šilutės pirmojoje 

gimnazijoje

Anglų kalbos olimpiada 11 klasių mokiniams Gabrielė Rakašytė

Sausio 13 d.

8.00 – 8.10 val. visose 

Savivaldybės švietimo 

įstaigose

Visuotinė pilietinė akcija, skirta Laisvės gynėjų

dienai paminėti „Atmintis gyva, nes liudija“.

Švietimo įstaigų

direktoriai

Sausio 18 d. 9.00 val.

Šilutės Vydūno 

gimnazijoje

Chemijos olimpiados savivaldybės etapas 9–12 

klasių mokiniams

Vida Kubaitienė

Sausio 20 d. 9.00 val.

Šilutės pirmojoje  

gimnazijoje 

9–12 klasių mokinių fizikos olimpiados 

savivaldybės etapas

Vida Kubaitienė

Sausio 24 d. 10.00 val. Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada 9–12 

klasių mokiniams

Gabrielė Rakašytė

Sausio 31 d. 10.00 val. Anglų kalbos konkursas 9–10 klasių mokiniams Gabrielė Rakašytė

INFORMACIJOS PATEIKIMAS

Iki 2023-01-04 el. paštu gabriele.rakasyte@silute.lt     pateikti:

mailto:gabriele.rakasyte@silute.lt
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- informaciją apie gruodžio mėnesio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų

lankomumą įstaigose;

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

Iki 2023-01-10 pildyti Lietuvių kalbos dienų renginių planą internete -

https://docs.google.com/document/d/1iIxNJ_pxMphEB14uUsERBCeBtIUA66o6Y7KYKS-

C1w4/edit?usp=sharing (Gabrielė Rakašytė).

       Iki 2023-01-10 vyr. specialistei Vidai Kubaitienei el. paštu vida.kubaitiene@silute.lt   atsiųsti

Mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos 2023-2025 metų programą (Word

formatu).

Iki 2023-01-13 pildyti Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados 9-12 klasių mokiniams

dalyvių registraciją - https://forms.gle/XAk5Qxx1WuDahvZy7  (Gabrielė Rakašytė).

        Iki 2023-01-15 vyr. specialistei Vidai Kubaitienei el. paštu  vida.kubaitiene@silute.lt   

informuoti apie mokyklos mokinių dalyvavimą praktinio pilietiškumo ir gynybos įgūdžių 

kursuose (pratybose). 

Iki 2023-01-20 (įskaitytinai) skyriaus vedėjai Dainorai Butvydienei pateikti derinimui 

švietimo įstaigų darbuotojų tarifikacijų sąrašus (nuo 2023 m. sausio 1 d.).

Iki 2023-01-20 (įskaitytinai) parengti švietimo biudžetinių įstaigų direktorių 2022 metų 

veiklos ataskaitas, paskelbti viešai ir pateikti svarstyti švietimo įstaigos bendruomenei ir 

mokyklose – mokyklos tarybai, ŠPT – savivaldos institucijai. 

Iki 2023-01-20 pildyti:

anglų kalbos konkurso 9-10 klasių mokiniams dalyvių registraciją -

https://forms.gle/C3kNT6cYduLxj7h87  (Gabrielė Rakašytė);

vokiečių kalbos olimpiados 11 klasių mokiniams - https://forms.gle/DvEASP9ua3VpTiZb7

(Gabrielė Rakašytė);

vokiečių kalbos konkurso 8 klasių mokiniams - https://forms.gle/zyZpsBnWVpzQc6wr7

(Gabrielė Rakašytė).

Iki 2023-01-24 informaciją apie renginius, kuriuos norite įtraukti į vasario mėn. veiklos 

planą, siųsti el. paštu jovita.jankauskiene@silute.lt (diena, renginio pavadinimas, laikas ir vieta, 

atsakingas).

        Iki 2023-01-27 pildyti:

rusų kalbos olimpiados 10-11 klasių mokiniams dalyvių registraciją -

https://forms.gle/PwxXA3rLRaHqFasT6 (Gabrielė Rakašytė);

meninio skaitymo konkurso dalyvių registraciją - https://forms.gle/eVgrahVn5b8NiA9V7

(Gabrielė Rakašytė).

Į rajonines olimpiadas registracija vyksta internetu nurodytais adresais:

iki 2023-01-11 chemijos olimpiadai  https://forms.gle/ND76HVrY2fy7as5v7  (Vida 

Kubaitienė);

iki 2023-01-13 fizikos olimpiadai  https://forms.gle/ioUH3iGK4JJirRcN6 (Vida Kubaitienė);

iki 2023-01-25 biologijos olimpiadai https://forms.gle/rLaGcSbCfk7sLQvE9 (Vida 

Kubaitienė).

Informaciją apie olimpiadas galima rasti adresu https://www.lmnsc.lt/olimpiados

_______________________
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