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ANYKŠČIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA  

Biudžetinė įstaiga, Muziejaus g. 20, LT-29147 Anykščiai, tel. /faks. (8 381) 58142, el.p. anyksciuspt@gmail.com 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300040745. 

__________________________________________________________________________________________________________ 

RENGINIŲ PLANAS 2017 M. GEGUŽĖS MĖNESIUI  

Eil 

Nr. 

Programos pavadinimas Lektorius Dalyviai Laikas Vieta Registracija Pastabos 

1. Mokymai „Sėkmingos tėvystės 

gebėjimų ugdymas“ (20 ak. val.) 

AŠPT psichologė 

Neringa Grybienė 

Tėvai Gegužės 2, 9, 

16, 23 d.  

17.30 val. 

Anykščių vaikų 

ir jaunimo 

užimtumo 

centras 

Registracija 

baigta 

Nemokama  

2. Pozityvios tėvystės kursai (20 ak. 

val.) 

AŠPT psichologė 

Neringa Grybienė 

Tėvai Gegužės 3 d. 

17.15 val. 

Švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Registracija 

baigta 

Nemokama  

3. Viktorina „Gatvėje būki atsargus, 

šito mokyk ir kitus“ (2 ak. val.) 

Auklėtoja metodininkė 

Aldona Urbonienė, 

vyr. auklėtoja Genovaitė 

Dubauskienė 

Priešmokyklinio 

amžiaus vaikai 

Gegužės 9 d.  

10 val. 

Anykščių 

lopšelis-

darželis 

„Žilvitis“ 

 Informacija 

nuostatuose 

4. Viktorina „Klausau, tariu ir 

kuriu“ (2 ak. val.) 

Logopedė metodininkė 

Raimonda Kirvėlienė 

Priešmokyklinio 

amžiaus vaikai, jų 

tėvai, Aulelių globos 

namų specialistai 

Gegužės 11 d.  

9 val. 

Anykščių r. 

Svėdasų Juozo 

Tumo-

Vaižganto 

gimnazija 

 Informacija 

nuostatuose 

5. Rajono mokytojų diktanto 

konkursas, skirtas kalbos atgimimo 

ir knygos dienai paminėti (2 ak. 

val.) 

Metodinės tarybos pirmininkė 

Dangira Nefienė 

Visų dalykų 

mokytojai, išskyrus 

lietuvių kalbos 

mokytojus 

Gegužės 11 d.  

15 val. 

Švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Registracija iki 

gegužės 9 d. 

 

6. Anykščių rajono aštuntų klasių 

mokinių anglų kalbos konkursas 

„Enjoy English“ (2 ak. val.) 

Anykščių Antano Vienuolio 

progimnazijos anglų kalbos 

mokytojai 

Anykščių rajono 

mokyklų aštuntų 

klasių mokiniai 

Gegužės 17 d.  

12 val. 

Anykščių 

Antano 

Vienuolio 

progimnazija 

 Informacija 

nuostatuose 

7. Seminaras „Tėvo vaidmuo 

latentiniu bei paauglystės 

laikotarpiu“ (6 ak. val.) 

Psichologė 

Vida Repečkaitė 

Psichologai, 

socialiniai 

pedagogai 

Gegužės 18 d.  

13.30 val. 

Švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

 

Registracija iki 

gegužės 16 d. 

Nemokama  
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8. Istorijos mokytojų metodinis 
pasitarimas (2 ak. val.) 

Metodinio būrelio pirmininkė 

Daiva Tručinskienė 

Istorijos mokytojai Gegužės 18 d.  
14 val. 

Švietimo 
pagalbos 

tarnyba 

  

9. Būsimų pirmokų mokytojų ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogų pasitarimas 

(2 ak. val.) 

Pradinio ugdymo metodinio 

būrelio pirmininkė Daiva 

Barauskienė, ikimokyklinio 

ugdymo metodinio būrelio 

pirmininkė Dalia Šimkienė 

Anykščių A. 

Baranausko 

pagrindinė 

smokyklos, Anykščių 

A. Vienuolio 

progimnazijos, 

Anykščių lopšelio-

darželio „Žilvitis“, 

Anykščių vaikų 

lopšelio-darželio 

„Spindulėlis“ 

komandos 

Gegužės 22 d.  

13 val. 

Švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

  

10. Būsimų pirmokų mokytojų ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogų pasitarimas 

(2 ak. val.) 

Pradinio ugdymo metodinio 

būrelio pirmininkė Daiva 

Barauskienė, ikimokyklinio 

ugdymo metodinio būrelio 

pirmininkė Dalia Šimkienė 

Anykščių A. 

Baranausko 

pagrindinės 

mokyklos, Anykščių 

A. Vienuolio 

progimnazijos, 

Anykščių vaikų 

lopšelio-darželio 

„Žiogelis“, Anykščių 

vaikų lopšelio-

darželio „Eglutė“ 

komandos 

Gegužės 23 d.  

13 val. 

Švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

  

11. Seminaras „Metinis darbuotojo 

veiklos vertinimas. Darbuotojo 

„įkainavimas“ ar susitarimas dėl 

bendrų tikslų?“ (6 ak. val.) 

VšĮ „Personalo praktikų 

paslaugos“ steigėja ir vadovė, 

lektorė, VDI Kauno skyriaus 

darbo ginčų komisijos narė, 

Verslo moterų tinklo Kauno 

skyriaus valdybos narė Eglė 

Makselytė,VšĮ „Personalo 

praktikų paslaugos“ steigėja ir 

personalo projektų partnerė, 

personalo valdymo ir vadybos 

praktikė, Personalo vadovų 

klubo Kauno skyriaus vadybos 

narė Irma Kaminskienė 

Savivaldybės 

įstaigų vadovai 

Gegužės 24 d.  

10 val. 

Švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Registracija iki 

gegužės 15 d. 

Dalyvio 

mokestis 

Registracija į renginius adresu www.semiplius.lt. 

http://www.semiplius.lt/

