
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ŠVIETIMO IR KULTŪROS SKYRIUS

TVIRTINU

Skyriaus vedėja

Dainora Butvydienė

2023-02-

2023 M. KOVO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

2023-02-       Nr.

Šilutė

Data, laikas, vieta Veikla Atsakingas

VIZITAI

Kovo mėn.

(programų vykdymo 

vietose)

Neformaliojo vaikų švietimo programų, 

finansuojamų iš valstybės biudžeto,

įgyvendinimo stebėsena  

Vida Kubaitienė

Inga Žalgevičienė

PASITARIMAI, POSĖDŽIAI

Kovo mėn. Dalyvavimas dalykinių būrelių metodiniuose

pasitarimuose

Skyriaus

specialistai

Kovo 23 d. 10.00 val.

Šilutės lopšelyje-

darželyje „Ąžuoliukas“

Įstaigų vadovų pasitarimas Dainora Butvydienė

RENGINIAI (OLIMPIADOS, KONKURSAI, AKCIJOS)

Kovo 2 d. 9.00 val.  

Šilutės meno mokykloje

Dailės olimpiados 8-12 klasių mokinių

savivaldybės etapas

Gabrielė Rakašytė

Kovo 8 d. 10.00 val. 

Šilutės Pamario 

progimnazijoje

13-oji geografijos olimpiada ,,Mano gaublys“ 6-

8 klasėms.

Registracija iki kovo 6 d.: 

https://forms.gle/fjZb7rYEXbCGY91j8

Inga Žalgevičienė

Kovo 9 d. 12.00 val.

Šilutės Martyno Jankaus 

pagrindinėje mokykloje

STEAM (gamtos mokslų-biologijos) olimpiada

5-8 klasių mokiniams.

Registracija iki kovo 3 d.: 

https://forms.gle/RTYGwS52pLHNcSez6

Vida Kubaitienė

Kovo 10 d.

Rajono mokyklose

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos

paminėjimo renginiai

Mokyklų vadovai

Kovo 16 d. nuo 8.00 val.

iki 11.00 val.

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 

2023“. Nuo kovo 15 d. 325 kab. mokyklų 

atstovai pasiima mokykloms skirtą medžiagą. 

Papildoma informaciją galima rasti svetainėje 

www.kengura.lt

Vida Kubaitienė

Kovo 17 d. 10.00 val.

Šilutės Pamario 

progimnazijoje

Lietuvos mokinių technologijų olimpiada.

Registracija iki kovo 10 d.: 

https://forms.gle/DVqvZb5hKrUqHocH9

Inga Žalgevičienė

Kovo 21 d. Šilutės 

pirmojoje gimnazijoje, 

laikas bus tikslinamas

35-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada 

(9-12 kl./I-IV gimnazijos kl.)

Inga Žalgevičienė

Kovo 22 d. 10.00 val. Anglų kalbos 8 klasių mokinių rajoninė 

olimpiada

Gabrielė Rakašytė

https://forms.gle/fjZb7rYEXbCGY91j8
https://forms.gle/RTYGwS52pLHNcSez6
http://www.kengura.lt
https://forms.gle/DVqvZb5hKrUqHocH9
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Registracija iki kovo 8 d.: 

https://forms.gle/FS19CFjPNFH3Dfpi8

INFORMACIJOS PATEIKIMAS

Iki 2023-03-03 el. paštu gabriele.rakasyte@silute.lt pateikti:

- informaciją apie vasario mėnesio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų lankomumą

įstaigose;

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

Iki 2023-03-03 el. paštu gabriele.rakasyte@silute.lt vyksta registracija į teatro apžiūrą-šventę

„Šimtakojis“. 

        Iki 2023-03-08 el. paštu gabriele.rakasyte@silute.lt siųsti epistolinius rašinius.

PASTABA. Į olimpiadas, konkursus ar renginius mokinius registruoja direktoriaus

pavaduotojai ugdymui arba raštvedės.

Iki 2023-03-06 Skyriaus vedėjai el. paštu dainora.butvydiene@silute.lt pateikti

informaciją apie planuojamus klasių komplektus ir mokinių skaičius 2023-2024 m. m.,

nurodant pagal klases specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių skaičių, ir kiek iš jų mokosi

pagal individualizuotą programą.

_______________________
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