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KUPIŠKIO R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS 

  

2022 METŲ LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

 

Diena Laikas 

Renginio pavadinimas  

Vieta 

Atsakingas 

3 10 val. 

Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų lietuvių kalbos mokytojų ilgalaikės 

programos „Kompetencijų ugdymas lietuvių kalbos ir literatūros pamokose“ I 

modulio seminaras „Lietuvių kalbos ugdymo turinio atnaujinimas“ 

Lektorius - M. Grigaitis, Vilniaus universiteto lektorius; Kauno jėzuitų gimnazijos 

lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas metodininkas 

Nuotolinis 

Kaina – 26.00 € 

Dalyvių registracija www.kupiskiopmmmc.lt, nuoroda registracija į renginius 

Atsakingi asmenys: L. Stapulionienė, L. Kilkuvienė 

11-07 – 

12-02 

 

 

Informatikos ir informacinio mąstymo konkursas „Bebras“ I etapas. 

Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigos 

Atsakingi asmenys: L. Kilkuvienė, A. Vapšienė, informacinių technologijų mokytojai 

8 14 val. 

Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijų pirmininkų 

apvalo stalo diskusija „Vaiko gerovės komisijos dokumentai“ 

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba 

Atsakingas asmuo - L. Kilkuvienė 

9 14 val. 

Nacionalinės švietimo agentūros projekto ,,Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir 

dalykinių kompetencijų tobulinimas“ pristatymas Kupiškio rajono savivaldybės 

ugdymo įstaigų pradinių klasių mokytojams 

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija (Nuotoliniu būdu) 

Atsakingi asmenys: L. Kilkuvienė, A. Vapšienė, D. Kaktienė 

11 15 val. 

Metodinių dienų ciklas (1-dalis). Kūrybinės dirbtuvės „Molio magija“ 

Kupiškio meno mokykla Dailės skyrius 

Atsakingi asmenys: L. Kilkuvienė, A. Vapšienė, R. Laskauskienė, R. Laskauskaitė 

15 9 val. 

Seminaras Kupiškio rajono Šv. Kazimiero vaikų globos namų darbuotojams „Vaiko 

emocijų ir netinkamo elgesio valdymas“ 

Lektorė – Violeta Sabanskienė, Kupiškio r. švietimo pagalbos psichologė 

Šv. Kazimiero vaikų globos namai 

Atsakingi asmenys: L. Stapulionienė, L. Kilkuvienė 

15 14 val. 

Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų, logopedų, 

mokytojų padėjėjų, socialinių pedagogų  metodinio būrelio pasitarimas  

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba 

Atsakingi asmenys: V. Strumskytė-Giedrienė, L. Stapulionienė 

http://www.kupiskiopmmmc.lt/


16 13 val. 

Kupiškio rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų 

ilgalaikės programos „Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas. Kaip dirbti su 

ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais“ IV modulio 

seminaras „Vaiko savęs pažinimo, savireguliacijos, bendravimo su kitais gebėjimų 

ugdymo inovacijos“ 

Lektorės: Jurgita Naikauskienė, Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ direktorės 

pavaduotoja ugdymui, Rasa Aukštikalnienė, Kupiškio vaikų lopšelio-darželio 

„Obelėlė“ pedagogė 

Nuotolinis 

Dalyvių registracija www.kupiskiopmmmc.lt, nuoroda registracija į renginius 

Atsakingi asmenys: L. Stapulionienė, L. Kilkuvienė 

21-25  

Suaugusiųjų švietimo savaitė „Mokymosi siluetai“ 

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba 

Atsakingi asmenys: L. Kilkuvienė, A. Vapšienė 

22 15 val. 

Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų psichologų ilgalaikės programos 

„Psichologinio konsultavimo kompetencijų gilinimas mokyklos psichologo 

kasdieniniame darbe“ II modulio „Mokyklinio amžiaus vaikų ASEBA klausimynų 

taikymas psichologiniame konsultavime“ III dalis 

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba 

Atsakingi asmenys: L. Kilkuvienė, V. Sabanskienė, L. Stapulionienė 

30 10 val. 

Rimanto Kaukėno paramos grupės ir Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 

sveikatinimo programos renginys „Eisiu – bėgsiu – būsiu sveikas – 2022“ 

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija 

Kaina – 2.00 € 

Dalyvių registracija www.kupiskiopmmmc.lt, nuoroda registracija į renginius 

Atsakingi asmenys: L. Stapulionienė, L. Kilkuvienė, E. Mikėnienė 

30 
11-14 

val. 

Kupiškio rajono mokyklų dainų festivalis ,,Spalvotas ruduo“ 

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija 

Atsakingas asmuo – D. Palionienė, A. Vapšienė 

spalis-

lapkritis 
 

Kupiškio rajono ugdymo įstaigų  fotografijų konkursas „Gražiausia rudens akimirka“ 

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija 

Atsakingi asmenys: L. Zinienė, A. Merkienė: L. Kilkuvienė, A. Vapšienė 

________________ 


