RASEINIŲ RAJONO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA
TVIRTINU
Direktorė
Reda Kunickienė

„Vaikus reikia mokyti kaip mąstyti, o ne ką mąstyti.“
Margaret Mead

2017 METŲ RUGSĖJO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS
Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas ir
trumpa anotacija

Lektoriai,
programos
vadovai
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI
1.
Paskaita – praktikumas
Priešmokyklinio
15 d.
Raseinių l/d
Lektorė – Rasa
ugdymo
12 val.
„Liepaitė“
Kačiušienė,
„Kūryba kaip žaidimas: meno
pedagogai
Raseinių l/d
terapijos metodai, dirbant su
„Liepaitė“ PU
priešmokyklinio amžiaus
pedagogė
vaikais“
3 akad. val. tikslas – supažindinti
priešmokyklinio ugdymo pedagoges
su meno terapijos metodais, mokyti
taikyti juos praktinėje veikloje.

Dalyviai

Data

Vieta

Atsakingas

Pastabos

Saulė Sitavičienė

Registracija interneto
svetainėje
www.rspt.lt
skyrelyje Registracija
Mokestis už kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimą –
1 Eur

2
2.

Apskrito stalo diskusija
„Viešųjų pirkimų pokyčiai –
kaip jiems pasiruošėme ir
kykios kyla problemos“

Viešųjų
pirkimų
organizatoriai

26 d.
10 val.

3.

Paskaita „Mokyklos veiklos
organizavimo 2017–2018 m.
m. aktualijos“

Raseinių rajono
ugdymo įstaigų
pavaduotojai

26 d.
14 val.

Įstaigų, įmonių
vadovai,
jų atstovai

28 d.
10 val.

3 akad. val. tikslas – supažindinti
ugdymo įstaigų pavaduotojus su VBE
PUPP ir BE rezultatais ir aptarti
galimybės gerinti mokinių pasiekimus.

4.

Seminaras „Darbo teisės
reforma – aktualiausi
klausimai“
6 akad. val. seminaro tikslas
– pristatyti naująjį Darbo kodeksą,
iškeliant svarbiausius uždavinius
atėjusiems pokyčiams.
Temos:
Pagrindiniai nauji darbo santykių
principai;
Darbo sutarties sudarymas
Darbo užmokesčio mokėjimas ir
nustatymas;
Darbo laiko reglamentavimas;

Neformaliojo
Moderatorė –
Saulė Sitavičienė
suaugusiųjų
Danutė
švietimo skyrius
Banienė,
(T. Daugirdo g. 7, Raseinių rajono
Raseiniai), 201
savivaldybės
administracijos
Ekonomikos ir
ūkio
departamento
Strateginio
planavimo ir
projektų
valdymo
skyriaus
vyriausioji
specialistė
Neformaliojo
Lektorius –
Silva
suaugusiųjų
Morkevičienė
Jonas
švietimo skyrius Tamošaitis,švie
(T. Daugirdo g. 7, timo kultūros ir
Raseiniai), 201
ugdymo
skyriaus
vyriausiasis
specialistas
Neformaliojo
Lektorius –
Silva Morkevičienė,
suaugusiųjų
Audronė
Mantas
švietimo skyrius
Kumpikevičienė
Mikeliopas,
(T. Daugirdo g. 7, advokatų profesinės
bendrijos „iLAW“
Raseiniai), 201
asocijuotas
partneris,
advokatas.
Pagrindinės
advokato praktikos
sritys: darbo,
įmonių, sutarčių
teisė, atstovavimas
teisminiuose
ginčuose.

Registracija ir klausimai
užduodami el. paštu
saule.sitaviciene@rspt.lt
iki rugsėjo 25 d.

Registracija interneto
svetainėje
www.rspt.lt
Mokestis už kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimą –
3 Eur

Registracija interneto
svetainėje www.rspt.lt
skyrelyje Registracija
Dalyvio mokestis – 40 Eur
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Darbo sutarčių vykdymas ir
keitimas;
Darbo sutarčių nutraukimo
pagrindai ir reikalavimai
Darbuotojų Tarybos ,jų sudarymas
ir darbdavio
atsakomybėsprocedūroms;
Turtinė darbuotojų atsakomybė.

5.

Švietimo pagalbos tarnybų
lektorių mokymų pagal
programą „Emocinio intelekto
lavinimas Lietuvos ugdymo
įstaigose“ baigiamasis
susitikimas

1.

Susipažinimas su mokyklų
VGK pateiktais vertinamų
mokinių dokumentais, darbais

2.

Pedagoginis psichologinis
vertinimas

Advokatas taip pat
teikia teisines
konsultacijas
įvairiose
visuomenės
informavimo
priemonėse, veda
mokymus.
Tarptautinio teisės
žinyno „Chambers
Europe“
paskelbtame
geriausių advokatų
kontorų ir
teisininkų reitinge
advokatas Mantas
Mikalopas išskirtas
kaip darbo teisės
ekspertas

Švietimo
pagalbos
tarnybų
psichologai

28–29 d.

Lietuvos socialinio Lektorės: Reda
emocinio ugdymo
Kunickienė,
asociacija
Irma
(V. Grybo g. 7,
Liubertienė,
Vilnius)
Rasa
Dičpetrienė
PEDAGOGINIS PSICHOLOGINIS VERTINIMAS
Pedagoginės 4, 11, 18, 25 d.
Pedagoginės
psichologinės (pirmadieniais)
psichologinės
pagalbos
pagalbos skyrius
skyriaus
(V. Grybo g. 33,
specialistai
Raseiniai)
Viktoro
5 d.,
Pedagoginės
Petkaus
8 val.
psichologinės
pagrindinės
pagalbos skyrius
mokyklos
(V. Grybo g. 33,
mokiniai
Raseiniai)

Reda Kunickienė

-

Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyriaus
specialistai

-

Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyriaus
specialistai

-

4
3.

Pedagoginis psichologinis
vertinimas

Žaiginio
Pranciškaus
Šivickio
mokyklosdaugiafunkcio
centro mokiniai

5 d.
8 val.

Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyrius
(V. Grybo g. 33,
Raseiniai)

-

Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyriaus
specialistai

-

4.

Pedagoginis psichologinis
vertinimas

Paupio
mokyklosdaugiafunkcio
centro mokiniai

6 d.
8 val.

-

Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyriaus
specialistai

-

5.

Pedagoginis psichologinis
vertinimas

12 d.
8 val.

-

Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyriaus
specialistai

-

6.

Pedagoginis psichologinis
vertinimas

Viduklės
Simono
Stanevičiaus
gimnazijos
mokiniai
Raseinių
specialiosios
mokyklos
mokiniai

-

Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyriaus
specialistai

-

7.

Pedagoginis psichologinis
vertinimas

13 d.
8 val.

-

Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyriaus
specialistai

-

8.

Pedagoginis psichologinis
vertinimas

Raseinių
lopšeliodarželio
„Liepaitė“
vaikai
Raseinių
Šaltinio
prgimnazijos
mokiniai

-

Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyriaus
specialistai

-

9.

Pedagoginis psichologinis
vertinimas

Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyrius
(V. Grybo g. 33,
Raseiniai)
Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyrius
(V. Grybo g. 33,
Raseiniai)
Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyrius
(V. Grybo g. 33,
Raseiniai)
Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyrius
(V. Grybo g. 33,
Raseiniai)
Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyrius
(V. Grybo g. 33,
Raseiniai)
Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyrius
(V. Grybo g. 33,
Raseiniai)

-

Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyriaus
specialistai

-

Girkalnio
pagrindinės
mokyklos
mokiniai

12 d.
8 val.

20, 27 d.
8 val.

26 d.
8 val.
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Pedagoginės
Pedagoginės
psichologinės
psichologinės
pagalbos skyrius
pagalbos skyriaus
(V. Grybo g. 33,
specialistai
Raseiniai)
11. Mokinių vertinimas kreipiantis
Mokiniai
13, 20, 27 d.
Pedagoginės
Pedagoginės
tėvų iniciatyva
8 val.
psichologinės
psichologinės
pagalbos skyrius
pagalbos skyriaus
(V. Grybo g. 33,
specialistai
Raseiniai)
12. Vertinimo protokolų, pažymų Pedagoginės 8, 15, 22, 29 d.
Pedagoginės
Pedagoginės
(7, 8 formos) ir rekomendacijų psichologinės (penktadieniais) psichologinės
psichologinės
dėl tolimesnio vaikų ugdymo
pagalbos
pagalbos skyrius
pagalbos skyriaus
rengimas
skyriaus
(V. Grybo g. 33,
specialistai
specialistai
Raseiniai)
13. Komandinis vertinimų rezultatų Pedagoginės 5, 12, 19, 26 d.
Pedagoginės
Pedagoginės
aptarimas
psichologinės (antradieniais)
psichologinės
psichologinės
pagalbos
15–17 val.
pagalbos skyrius
pagalbos skyriaus
skyriaus
(V. Grybo g. 33,
specialistai
specialistai
Raseiniai)
14.
Vertinimo rezultatų,
Mokiniai,
5, 12, 19, 26 d.
Pedagoginės
Pedagoginės
rekomendacijų pristatymas
tėvai,
(antradieniais)
psichologinės
psichologinės
pedagogai
13.30–15 val. pagalbos skyrius
pagalbos skyriaus
(V. Grybo g. 33,
specialistai
Raseiniai)
PEDAGOGINIS PSICHOLOGINIS KONSULTAVIMAS
1. Individualios psichologinės
Mokiniai,
Pirmadieniais–
Pedagoginės
Vaida Jakaitienė
konsultacijos
tėvai,
penktadieniais
psichologinės
pedagogai
pagalbos skyrius
(V. Grybo g. 33,
Raseiniai)
2.
Vaikų kalbos, kalbėjimo
Mokiniai
Pirmadieniais,
Pedagoginės
Reda Jomantaitė
sutrikimų korekcija
trečiadieniais,
psichologinės
penktadieniais pagalbos skyrius
(V. Grybo g. 33,
Raseiniai)
10.

Pedagoginis psichologinis
vertinimas

Šiluvos
gimnazijos
mokiniai

26 d.
8 val.

-

-

-

-

-

Registracija tel. (8 428) 51571

Registracija tel. (8 428) 51571
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3.

Vaikų, turinčių kalbos,
kalbėjimo ir komunikacijos
sutrikimų, ir jų tėvų
konsultavimas

Mokiniai,
tėvai

Antradieniais–
penktadieniais

4.

Mokinių sutrikusių pažintinių
įgūdžių korekcija

Mokiniai

Pirmadieniais,
trečiadieniais,
ketvirtadieniais,
penktadieniais

Mokinių, patiriančių
ugdymosi sunkumų, jų tėvų
konsultavimas individualaus
mokymosi stiliaus,
tinkamiausių ugdymosi
metodų, būdų parinkimo
klausimais
6. Švietimo įstaigų darbuotojų
individualios koučingo sesijos

Mokiniai,
tėvai

Trečiadieniais,
penktadieniais

Mokiniai,
tėvai

Data ir laikas
derinami
individualiai

Registracija tel. (8 428) 51571

Mokyklų
metodinės
tarybos
aktyvo nariai

14 d.
14 val.

-

Psichologai

18 d.
10 val.

5.

1.

2.

Mokyklų metodinės tarybos
aktyvo susirinkimas
,,Metodinės veiklos
prioritetinės kryptys
2017-2018 m. m.“
Psichologų metodinio būrelio
susirinkimas

Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyrius
(V. Grybo g. 33,
Raseiniai)
Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyrius
(V. Grybo g. 33,
Raseiniai)
Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyrius
(V. Grybo g. 33,
Raseiniai)

-

Reda Jomantaitė

Registracija tel. (8 428) 51571

-

Erika Karpienė

Registracija tel. (8 428) 51571

-

Erika Karpienė

Registracija tel. (8 428) 51571

Pedagoginės
Reda Kunickienė
psichologinės
pagalbos skyrius
(V. Grybo g. 33,
Raseiniai)
METODINĖ VEIKLA
Neformaliojo
Rajono mokyklų
Silva
suaugusiųjų
metodinės tarybos Morkevičienė,
švietimo skyrius pirmininkė – Rūta
metodininkės
(T. Daugirdo g. 7,
Sadauskaitė
Raseiniai), 206
Neformaliojo
Būrelio
Audronė
suaugusiųjų
pirmininkė –
Kumpikevičienė
švietimo skyrius
Rasa
(T. Daugirdo g. 7,
Baležentytė
Raseiniai), 201

Darbotvarkė:
1. Pranešimas ,,Programa
mokytojams ,,Mokinių
netinkamo elgesio valdymo
menas“.
Pranešėja – Vaida Jakaitienė.
2. Einamieji klausimai.

7
3.

Muzikos mokytojų metodinio
būrelio susirinkimas

Muzikos
mokytojai

26 d.
14 val.

4.

Rajono ugdymo įstaigų
bibliotekininkų metodinė diena
„Maironis, Lietuva
ir aš“, skirta Maironio 155osioms gimimo metinėms
paminėti

Rajono
ugdymo
įstaigų
bibliotekinin
kai

28 d.
11 val.

5.

Lietuvių kalbos mokytojų
metodinio būrelio susirinkimas
„Lietuvių kalbos brandos
egzamino rezultatų analizė“

Lietuvių
kalbos
mokytojai

21 d.
13 val.

6.

Anglų kalbos mokytojų
metodinio būrelio susirinkimas
„Anglų kalbos brandos
egzamino rezultatų analizė“

Anglų kalbos
mokytojai

27 d.
14 val.

Neformaliojo
Būrelio
suaugusiųjų
pirmininkas –
švietimo skyrius Juozapas Juščius
(T. Daugirdo g. 7,
Raseiniai), 102
Raseinių r.
Betygalos
Maironio
gimnazija

Būrelio
pirmininkė –
Dalia
Margevičienė

Neformaliojo
Būrelio
suaugusiųjų
pirmininkė – Rūta
švietimo skyrius
Sadauskaitė
(T. Daugirdo g. 7,
Raseiniai), 201

Neformaliojo
suaugusiųjų
švietimo skyrius

Būrelio
pirmininkė –
Jurgita
Parnarauskienė

Valdonė
Balčaitienė

Nijolė
Vežbavičienė

Nijolė
Vežbavičienė

Nijolė
Vežbavičienė

Darbotvarkė:
1. 2017 m. veiklos planas,
aptarimas, koregavimas;
2. Pasiruošimo VI-ajai Lietuvos
mokinių muzikos olimpiadai
aptarimas;
3. Einamieji klausimai.
-

Darbotvarkė:
1. Pranešimas „Lietuvių kalbos
brandos egzamino rezultatų
analizė“.
Pranešėjai: Jonas Tamošaitis,
Raseinių rajono savivaldybės
administracijos Švietimo ir
socialinių reikalų departamento
Švietimo, kultūros ir ugdymo
skyriaus vyriausiasis
specialistas;
Rūta Sadauskaitė, rajono
lietuvių kalbos mokytojų
metodinio būrelio pirmininkė.
2. Lietuvių kalbos brandos
egzamino užduočių ir vertinimo
aptarimas.
3. Parengtų metodinių
priemonių pristatymas.
4. Diskusijos.
Darbotvarkė:
1. Pranešimas
„Anglų kalbos brandos
egzamino rezultatų analizė“.
Pranešėjai: Jonas Tamošaitis,
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Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyrius
(V. Grybo g. 33,
Raseiniai)
Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyrius
(V. Grybo g. 33,
Raseiniai)

-

Erika Karpienė

Raseinių rajono savivaldybės
administracijos Švietimo ir
socialinių reikalų departamento
Švietimo, kultūros ir ugdymo
skyriaus vyriausiasis
specialistas;
Jurgita Parnarauskienė, rajono
anglų kalbos mokytojų
metodinio būrelio pirmininkė.
2. Anglų kalbos brandos
egzamino užduočių ir vertinimo
aptarimas.
2. Parengtų metodinių
priemonių pristatymas.
3. Diskusijos.
-

-

Reda Kunickienė

-

(T. Daugirdo g. 7,
Raseiniai), 201

7. Metodinės medžiagos leidiniui,
skirtam mokinių pažintinių
įgūdžių lavinimui, rengimas

Mokiniai,
tėvai,
pedagogai

Pirmadieniais
8–12 val.

8.

Metodinio vadovo mokinių
socialinių emocinių įgūdžių
ugdymo bei mokymosi
motyvacijos skatinimo
rengimas

Pedagogai,
mokiniai

Rugsėjis

9.

Dalyvavimas rajono švietimo
pagalbos specialistų metodinių
būrelių susirinkimuose

Pedagoginės
psichologinės
pagalbos
skyriaus
specialistai

Data ir laikas
tikslinami

Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyrius
(V. Grybo g. 33,
Raseiniai)

-

Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyriaus
specialistai

10.

Individualių metodinių
rekomendacijų rengimas
Tarnyboje vertintiems
mokiniams dėl ugdymo formų,
būdų, metodų, vietos
parinkimo ir taikymo

Pedagoginės
psichologinės
pagalbos
skyriaus
specialistai

Rugsėjis

Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyrius
(V. Grybo g. 33,
Raseiniai)

-

Pedagoginės
psichologinės
pagalbos skyriaus
specialistai
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11. Specialiosios pedagogės Erikos
Karpienės, siekiančios įgyti
metodininko kvalifikacinę
kategoriją, praktinės veiklos
vertinimas
1.

2.

3.

Pedagoginės
Erika Karpienė
psichologinės
pagalbos skyrius
(V. Grybo g. 33,
Raseiniai)
OLIMPIADOS, KONKURSAI, SPORTO VARŽYBOS IR KITI RENGINIAI
Rajono ugdymo įstaigų
Ikimokykli
19 d.
Raseinių kūno
Organizatorės:
Audronė
ikimokyklinio ir
nio ir
10 val.
kultūros ir sporto
Romena
Kumpikevičienė
priešmokyklinio ugdymo
priešmokyki
centro stadionas
Drąsutienė,
grupių šventė
nio ugdymo
Raseinių
grupių vaikai
lopšelio-darželio
„Rieda dviratukas – vejas
,,Liepaitė“ kūno
paspirtukas“
kultūros
pedagogė;
vyresniosios
auklėtojos Diana
Kriskuvienė ir
Violeta
Paulauskienė
Raseinių rajono bendrojo
Raseinių rajono
21 d.
Raseinių r.
Organizatorius –
Valdonė
ugdymo mokyklų mokinių
bendrojo
9.30 val.
Nemakščių
Saulius
Balčaitienė
lengvosios atletikos varžybos
ugdymo
Martyno Mažvydo
Radčenko,
mokyklų
gimnazijos
Raseinių r.
mokiniai
stadionas
Nemakščių
(mergaitės ir
Martyno
berniukai), gimę
Mažvydo
2004 m. ir
gimnazijos kūno
jaunesni
kultūros
mokytojas
ekspertas
Raseinių rajono bendrojo
Raseinių rajono
26 d.
Raseinių kūno
Organizatorės:
Saulė
ugdymo mokyklų pradinių
bendrojo
13 val.
kultūros ir sporto
Vida
Sitavičienė
klasių mokinių sporto varžybos
ugdymo
centro salė
Petrauskienė ir
mokyklų
Rita Goleckienė,
„Mažoji olimpiada“
pradinių klasių
Raseinių
mokiniai
Viktoro Petkaus
Erika
Karpienė

Iki rugsėjo
15 d.

Paraiškas dėl dalyvavimo
renginyje siųsti iki
rugsėjo 14 d.
el. paštu
kasproma@yahoo.com
Aprašas skelbiamas interneto
svetainėje www.rspt.lt

Paraiškas atsiųsti iki
rugsėjo 19 d. el. paštu
valdone@rspt.lt
Paraiškų originalus pristatyti
varžybų dieną sekretoriatui.
Nuostatai skelbiami interneto
svetainėje www.rspt.lt

Paraiškas atsiųsti iki
rugsėjo 23 d. el. paštu
vida.sakarauskaite@gmail.co
m
Nuostatai skelbiami interneto
svetainėje www.rspt.lt
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4.

Protų mūšis „Europos kalbos – Rajono bendrojo
langas į ateitį“, skirtas Europos
ugdymo
kalbų dienai paminėti
mokyklų 8–9
klasių mokiniai

Lietuvių kalbos kultūros
kursai

UAB Mokymo
centro
22 akad. val. programos tikslas –
,,Automobilis“
suteikti žinių apie LR švietimo politiką
darbuotojai

26 d.
12 val.

11–13 d.
10 val.

lietuvių kalbos puoselėjimo srityje,
patobulinti taisyklingo kalbėjimo ir
rašymo įgūdžius

1.

Anglų kalbos kursai B-2 lygiu Renkama 8–10
60 akad. val. programa skirta rajono žmonių grupė
gyventojams, norintiems patobulinti
kalbinius ir rašytinius įgūdžius B-2
lygiu ir pasiruošti laikyti testą
„Egzaminų rezultatų prilyginimas
kalbinės kompetencijos lygiams pagal
Bendruosius Europos kalbų metmenis“

1.

2.

Dalyvavimas rajono
savivaldybės administracijos
vaiko gerovės komisijos
posėdyje
Dalyvavimas kompleksiškai
teikiamos pagalbos
tarpinstitucinės komandos
veikloje

-

-

pagrindinės
mokyklos
pradinių klasių
mokytojos
metodininkės
Raseinių Viktoro
Raseinių
Petkaus pagrindinė Viktoro Petkaus
mokykla
pagrindinės
mokyklos
užsienio kalbų
mokytojos
KURSAI
UAB Mokymo
Lektorė – Ona
centras
Sinkevičienė,
,,Automobilis“
lietuvių kalbos
Sporto g. 9,
mokytoja
Raseiniai
metodininkė

Neformaliojo
Lektorė –
suaugusiųjų
Daiva
švietimo skyrius Naujokaitienė,
(T. Daugirdo g. 7, Prezidento Jono
Raseiniai), 101
Žemaičio
gimnazijos
anglų kalbos
mokytoja
metodininkė
PREVENCINĖ VEIKLA
Data ir laikas
Raseinių rajono
tikslinami
savivaldybėje
25 d.
17.15 val.

Data ir laikas
tikslinami

Raseinių rajono
savivaldybėje

-

Nijolė
Vežbavičienė

Paraiškas atsiųsti iki
rugsėjo 25 d. el. paštu
nijole.vezbaviciene@rspt.lt
Nuostatai skelbiami interneto
svetainėje www.rspt.lt

Valdonė
Balčaitienė

Nijolė
Vežbavičienė

Registracija interneto
svetainėjewww.rspt.lt
skyrelyje Registracija ir tel.
8 674 76131
iki rugsėjo 25 d.
Dalyvio mokestis – 120 Eur.

Reda Kunickienė

-

Reda Kunickienė

-
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1.

2.

3.

4.
5.

6.

Neformaliojo suaugusiųjų
Neformaliojo
švietimo skyriaus
švietimo
darbuotojų susirinkimai
skyriaus
„Savaitės veikla ir aktualijos“ darbuotojai
Kvalifikacijos tobulinimo
Kvalifikacijos
renginių efektyvumo vertinimas tobulinimo
renginių dalyviai
Raseinių rajono švietimo
pagalbos tarnybos veiklos ir
aktualijų viešinimas
Interneto svetainės
www.rspt.lt priežiūra
Raseinių rajono švietimo
pagalbos tarnybos informacijos
viešinimas socialiniame tinkle
Facebook
Individualūs pokalbiai su
Įstaigos
Švietimo pagalbos tarnybos
patalpose
darbuotojais įstaigos veiklos
klausimais

PROJEKTAI IR KITA VEIKLA
11, 18, 25 d.
IMK 206
Silva
9 val.
Morkevičienė

-

Pasibaigus
renginiui

Renginių
vykdymo vietose

-

Metodininkės

-

Rugsėjis

-

-

Jūratė Verde

-

Rugsėjis

-

-

Ramutė Stonienė

-

Rugsėjis

-

Jūratė Verde

Ramutė Stonienė

-

11–22 d.
9–12 val.

-

-

Reda Kunickienė

-

_____________________________
P.S. Dalyvio mokestį sudaro kvalifikacijos tobulinimo renginio kaina ir kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimo kaina. Dalyvio mokestis grynais pinigais
nepriimamas. Dalyvio mokestį turite sumokėti atlikdami mokėjimo pavedimą.
Pavedime nurodyti:
Gavėjas – Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba
Įmonės kodas 300054296
DNB bankas
Sąskaitos Nr. LT034010041400381471
Mokėjimo paskirtis – renginio pavadinimas ir asmens kodas.
Atvykstant į renginį reikia atsinešti mokėjimo pavedimo išrašą.
Kontaktai:
Pedagoginės psichologinės pagalbos skyrius tel. (8 428) 51571;
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo skyrius tel. (8 428) 51421;
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Elektroninio pašto adresas info@rspt.lt
Interneto svetainės adresas: http://www.rspt.lt
Esant būtinybei, organizatoriai gali pakeisti renginių vietą ir laiką.

SUDERINTA
Direktorės pavaduoja
SilvaMorkevičienė
2017-09-01

