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2022 metai 

SAUSIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
DATA LAIKAS RENGINIO PAVADINIMAS VIETA 

3 d. 9.00 val. Susirinkimas Dėl Švietimo centro 2022 metų 

veiklų planavimo (projektų, kvalifikacijos 

tobulinimo) aptarimo 

Švietimo centras 

4 d. 13.00 val. Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus 

specialistų susirinkimas „2021 metų veiklos 

ataskaitų aptarimas ir 2022 metų PPP 

skyriaus veiklos planavimas“ 

Pedagoginės 

psichologinės 

pagalbos skyrius 

5 d. 10.00 val. Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės 

komisijos posėdis 

Webex aplinka 

6 d. 13.00 val. Darbo grupės nariams  

Dėl mokinių pasiekimų ir pažangos gerinimo 

priemonių plano Kretingos rajone parengimo 

Švietimo centras 

7 d.  10.00 val.  Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus 

2022 metų veiklos plano pristatymas 

Švietimo centras 

10, 17,  

24, 31 d. 

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 d. 13.00 val. Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus 

specialistų darbo grupės susirinkimas Dėl 

konferencijos apie įtraukųjį ugdymą 

Kretingos rajone organizavimo kovo mėnesį 

Pedagoginės 

psichologinės 

pagalbos skyrius 

12 d. 14.00 val. Tarpinstitucinis pasitarimas su VTAS Atvejo 

analizės aptarimas 

 

Microsoft Teams 

aplinka 

13 d. 13.00 val. Strateginio plano darbo grupės susirinkimas  Švietimo centras 

18 d. 9.00 val.  Mokyklų direktoriams ir skyrių vedėjams: 

- Teikiamų švietimo pagalbos paslaugų 

kokybės stebėsenos rezultatų aptarimas  

(pranešėja vyr. specialistė L. Jadenkuvienė) 

- Einamieji klausimai 

Švietimo centras 

18 d. 10.00 val. Dalyvavimas švietimo konferencijoje 

,,Ugdymas ir psichologija“  

Youtube kanalas  
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20 d. 13.00 val. Paskaita-diskusija „Autizmo spektro 

sutrikimai ir jų įtaka psichosocialinei 

adaptacijai“ 

Darbėnų gimnazija 

24 d. 13.00 val. Kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Įtraukusis ugdymas-galimybės ir realybė“ 

IV seminaras mokytojams „Vaikai, turintys 

dėmesio ir aktyvumo (ADH) sutrikimą: 

mokytojo vaidmuo ir pagalba vaikui“ 

Švietimo centras 

26, 27 d. 8.00-13.00 

val. 

PPP skyriaus specialistų veiklos įsivertinimas 

ir įvertinimas  

Švietimo centras 

26 d. 13.00 val. Seminaras „Didelių specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių vaikų ugdymas“ 

Zoom aplinka 

27 d. 13.00 val. Kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Įtraukusis ugdymas-galimybės ir realybė“ 

V seminaras mokytojų padėjėjams 

„Komandinio darbo svarba įtraukiojo 

ugdymo kontekste“ 

Švietimo centras 

28 d. 12.00 val. Atsiskaitymas Nacionalinės švietimo 

agentūros Švietimo pagalbos departamentui 

už PPP skyriaus veiklą 2021 metais  

Pedagoginės 

psichologinės 

pagalbos skyrius 

31 d.  Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo 

pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos 

tobulinimą, veiklos įsivertinimo pristatymas 

(klausimyno užpildymas ir veiklos sričių 

įsivertinimas) 

Švietimo centras 

 




