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2021 metai 

LAPKRITIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
DATA LAIKAS RENGINIO PAVADINIMAS VIETA 

11-08, 15,  

22, 29 

8.00 val. Pavaduotojų, skyriaus vedėjo, 

metodininkų, raštinės vedėjo, techninių 

priemonių ir kompiuterių priežiūros 

inžinierių, ūkio dalies vedėjo, jaunimo 

užimtumo specialisto pasitarimas 

Švietimo centras 

11-04 9.00 val. Apskrito stalo diskusija-paskaita „Įtraukusis 

ugdymas: pagalba ir pagarba kiekvienam 

vaikui“ 

Salantų gimnazija 

11-05 9.45 val. Nacionalinė metodinė- praktinė konferencija 

„Mes tai galime-mokykla visiems“  

Zoom aplinka 

  Narkotikų kontrolės komisijos narių kartu su 

VSB specialistais narkotikų prevencijos 

vykdymas mokyklose 

Ugdymo įstaigos 

11-09 9.00 val. Susitikimas su Kovos su prekyba žmonėmis 

ir išnaudojimu centro atstovais 

Webex aplinka 

11-09 10.00 val. Kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Švietimo įstaigos vadovo lyderystė: mokinio 

ir mokyklos pažangai“ VII seminaras 

„Efektyvus psichologinės įtampos ir konfliktų 

valdymas“ 

Zoom aplinka 

11-10 14.00 val. Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinės 

veiklos planavimas 

Zoom aplinka 

11-12 10.00 val. Teikiamos švietimo pagalbos paslaugų 

kokybės stebėsena Kretingos Marijono 

Daujoto progimnazijoje 

Marijono Daujoto 

progimnazijoje 

11-15 10.00 val. Susitikimas su Klaipėdos miesto narkotikų 

kontrolės komisija. 

Webex aplinka 

11-15 10.00 val. Teikiamos švietimo pagalbos paslaugų 

kokybės stebėsena l.-d. „Pasaka“ 

L.-d. „Pasaka“ 
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11-16 10.00 val. Teikiamos švietimo pagalbos paslaugų 

kokybės stebėsena Kretingos Marijos 

Tiškevičiūtės mokykloje 

Marijos 

Tiškevičiūtės 

mokykla 

11-17 9.00 val Savivaldybių narkotikų kontrolės komisijų 

nariams skirti nuotoliniai mokymai 

Webex aplinka 

11-18 14.00 val. Paskaita-diskusija „Savalaikė pagalba 

specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 

mokiniams, skatinanti įtrauktį švietime“ 

Kartenos mokykla-

daugiafunkcis 

centras 

11-19 10.00 val. Teikiamos švietimo pagalbos paslaugų 

kokybės stebėsena m.-d. „Žibutė“ 

M.-d. „Žibutė“ 

11-22 9.00 val. Teikiamos švietimo pagalbos paslaugų 

kokybės stebėsena Kretingos Jurgio Pabrėžos 

universitetinėje gimnazijoje 

Jurgio Pabrėžos 

universitetinė 

gimnazija 

11-23 9.00 val. Mokyklų direktoriams, skyrių vedėjams 

„2022 m. švietimo įstaigų veiklos 

planavimas“ 

Švietimo centras 

11-23 13.00 val. Teikiamos švietimo pagalbos paslaugų 

kokybės stebėsena l.-d. „Žilvitis“ 

L.-d. „Žilvitis“ 

11-24 9.00 val.  Tarpinstitucinis pasitarimas su VTAS Atvejo 

analizės aptarimas 

 

Microsoft Teams 

aplinka 

11-24 10.00 val. Teikiamos švietimo pagalbos paslaugų 

kokybės stebėsena Kretingos rajono 

Kurmaičių pradinėje mokykloje 

Kurmaičių pradinė 

mokykla 

11-24 13.00 val. Kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Įtraukusis ugdymas-galimybės ir realybė“ II 

seminaras mokytojams „Autizmo spektro 

sutrikimai ir jų įtaka psichosocialinei 

adaptacijai“ 

Švietimo centras 

11-25 10.00 val. Teikiamos švietimo pagalbos paslaugų 

kokybės stebėsena Kretingos rajono Darbėnų 

gimnazijoje 

Darbėnų gimnazija 

11-25 13.00 val. Kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Įtraukusis ugdymas-galimybės ir realybė“ 

III seminaras mokytojų padėjėjams „Darbas 

su elgesio ir emocijų sunkumų ir/ar sutrikimų 

turinčiais vaikais: kilmė, ypatumai, 

kontraktai ir rekomendacijos“ 

Kultūros centras 

11-26 

 

9.00 val. Teikiamos švietimo pagalbos paslaugų 

kokybės stebėsena Kretingos rajono 

Vydmantų gimnazijoje 

Vydmantų gimnazija  

11-26 13.00 val. Teikiamos švietimo pagalbos paslaugų 

kokybės stebėsena Kretingos rajono 

Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinėje 

mokykloje 

Kūlupėnų Motiejaus 

Valančiaus 

pagrindinė mokykla 

11-29 10.00 val. Teikiamos švietimo pagalbos paslaugų 

kokybės stebėsena Kretingos rajono Kartenos 

mokykloje-daugiafunkciame centre 

Kartenos mokykla-

daugiafunkcis 

centras 

11-30 10.00 val. Teikiamos švietimo pagalbos paslaugų 

kokybės stebėsena Kretingos Simono 

Daukanto progimnazijoje 

Simono Daukanto 

progimnazija 

 




