
 

Kretingos rajono švietimo centro 

pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus vedėjos  

VAIDOTOS VAIŠIENĖS 

vaidota.vaisiene@kretingosrsc.lt 

tel. Nr. 8 674 13759 

darbotvarkė 

2022 metai 

RUGSĖJIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
DATA LAIKAS RENGINIO PAVADINIMAS VIETA 

1 d. 9.00 val. Šv. Mišios Kretingos Viešpaties  

Apreiškimo Šv. Mergelei 

Marijai bažnyčia 

1-5 d. 7.30-16.30 

val. 

Švietimo pagalbos gavėjų, švietimo 

(logopedo) pagalbos gavėjų, specialiosios 

(mokytojo padėjėjo) pagalbos gavėjų 

sąrašų 2021 -2022 m. m. derinimas 

Pedagoginės psichologinės 

pagalbos skyrius 

5 d. 14.00 val. Tūkstantmečio mokyklų programoje 

dalyvaujančių mokyklų vadovams ir 

asmenims, atsakingiems už 

savivaldybės švietimo pažangos plane 

numatytų veiklų įgyvendinimą 

Dėl investicinio projekto parengimo 

Švietimo centras 

Pagal atskirą pranešimą 

6 d. 14.00 val. Pedagoginės psichologinės pagalbos 

skyriaus specialistų susirinkimas 

Pedagoginės psichologinės pagalbos 

skyriaus veiklos kryptys 2022-2023 m. m.  

Pedagoginės psichologinės 

pagalbos skyrius 

7 d. 16.00 val. Pasitarimas pas Kretingos rajono 

savivaldybės merą A. Kalnių Tolimesnis 

bendradarbiavimas paslaugas vaikams 

teikiančių institucijų 

Kretingos rajono 

savivaldybė 

8 d. 15.00 val. Pasitarimas pas Kretingos rajono 

savivaldybės tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo koordinatorę L. 

Bruzdeilynienę Dėl koordinuotai teikiamų 

švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos 

priežiūros paslaugų koordinuojančios 

institucijos skyrimo 

J. Pabrėžos g. 8,  

105 kabinetas 

12 d. 9.00 val. Pasitarimas dėl pristatymo vadovų 

susirinkimui Švietimo centro 

veiklos kryptys 2022-2023 m. m. 

Švietimo centras 

14 d. 14.30 val. Savivaldybės administracijos Vaiko 

gerovės komisijos posėdis 

J. Pabrėžos g. 8,  

105 kabinetas 

19, 26 d. 8.00 val. Pavaduotojų, skyriaus vedėjo, 

metodininkų, raštinės vedėjo, techninių 

Švietimo centras 

mailto:vaidota.vaisiene@kretingosrsc.lt


priemonių ir kompiuterių priežiūros 

inžinieriaus, ūkio dalies vedėjo, 

jaunimo užimtumo specialisto 

pasitarimas 

19-22 d. 

16-28 d. 

9.00 val. Dalyvavimas konsultantų 60 akademinių 

val. mokymuose Atnaujintų BP 

pritaikymas įvairių SUP turintiems 

mokiniams 

Zoom aplinka 

20 d. 10.00 val. Vadovų pasitarimas Švietimo centro 

veiklos kryptys 2022-2023 m. m. 

Švietimo centras 

21 d. 13.30 val. Mokyklų direktorių pavaduotojams 

Mokyklų direktorių pavaduotojų 

veiklos, jos pokyčio planavimas ir 

valdymas 

Švietimo centras 

29 d. 15.00 val. Tarpinstitucinis pasitarimas, dalyvaujant 

Kretingos savivaldybės merui A. Kalniui 

Pedagoginės psichologinės pagalbos 

skyriaus funkcijos, prioritetai, veiklos  

Kretingos rajono 

savivaldybė 

 


