ŠVIETIMO IR UGDYMO SKYRIAUS 2017 M.
VEIKLOS ATASKAITA

I. PARENGTI DOKUMENTAI
1. Švietimo ir ugdymo skyriaus 2017 m. veiklos planas.
2. 2017 m. švietimo veiklos programa.
3. Finansinė 2017 m. programa.
4. 10 mėn. skyriaus veiklos planų.
6. Išanalizuoti mokyklų 2017-2018 m. m. pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programų planų projektai, teikti siūlymai.
7. Patikrinti ir suderinti 2017-2018 m. m. mokyklų tarifiniai sąrašai.
8. 35 Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimų projektai, 105 Kalvarijos savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymai švietimo ir ugdymo klausimais, 5 mero potvarkiai.
9. Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2017 m. tvarkos aprašas.
10. Patyčių prevencijos vykdymo Kalvarijos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose
tvarkos aprašas.
11. Kalvarijos savivaldybės gabių ir talentingų vaikų, mokinių, kolektyvų ir komandų
apdovanojimo tvarkos aprašas.
12. Kalvarijos savivaldybės 2017-2020 m. planuojamų renginių ir projektų planas, skirtas
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.
II. ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PRIEŽIŪRA, IŠ SURINKTŲ DUOMENŲ ATLIKTA
ANALIZĖ
1. Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo stebėsena (05, 11 mėn.).
2. Socialinio pedagogo darbą ir atsakomybę, apibrėžiančių dokumentų atnaujinimas
mokyklose
(03 mėn.).
3. 2015-2016 m. m. mokinių profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) stebėsenos
ataskaita ir siūlymai dėl šios veiklos gerinimo 2017-2018 m. m.
(03 mėn.).
4. Mokinių pasiekimų ir pažangos fiksavimas pradinio ugdymo programoje (04 mėn.).
5. 2016-2017 m. m. dalykinių olimpiadų, konkursų rezultatai
(06 mėn.).
6. Mokyklų vadovų ugdomosios veiklos stebėsena, įgyvendinant mokyklose mokinių
pasiekimų gerinimo 2016-2017 m. m. priemonių planus
(06 mėn.).
7. 2017 m. įskaitų, brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo
organizavimo, vykdymo rezultatai
(08 mėn.).
8. LR švietimo įstatymo Nr. I-1489 1, 2, 19, 23, 43, 46, 47, 49, 56, 58, 59 str. Pakeitimo
ir įstatymo papildymo 231, 232 str. Įstatymo Nr. XII-2685 nuostatų įgyvendinimas
mokyklose
(10 mėn.).
9. Kalvarijos savivaldybės 2016-2017 m. m. švietimo stebėsenos rodikliai (11 mėn.).
III. BRANDOS EGZAMINAI, PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ
PATIKRINIMAS, NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS
1. Egzaminai:
Menų
(05-12);
Technologijos
(05-5, 12 ,24);
Anglų kalbos (valstybinis)
(05-20);
Geografijos
(06-03);
Lietuvių kalbos (valstybinis, mokyklinis)
(06-05);
Matematikos (valstybinis)
(06-09);
Istorijos (valstybinis)
(06-12);
Biologijos (valstybinis)
(06-19).
2. Pakartotinė sesija:
Lietuvių kalba (mokyklinis)
(07-07).

3. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas:
Lietuvių kalbos (žodžiu) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas
Lietuvių kalba (raštu)
Matematikos
4. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymas
8 klasė (rašymas, klausimynas, skaitymas, matematika)
6 klasė (klausimynas, rašymas, skaitymas)
4 klasė (klausimynas, rašymas, skaitymas)
2 klasė (rašymas, matematika)
4 klasė (pasaulio pažinimas, matematika)
8 klasė (socialiniai mokslai)
6 klasė (matematika)

(03 mėn.).
(05-26);
(06-01).
(03 mėn.);
(03 mėn.);
(03 mėn.);
(05 mėn.);
(05 mėn.);
(05 mėn.);
(05 mėn.).

IV. KOORDINUOTI PROJEKTAI, PROGRAMOS
1. Prevencinės programos: OLWEUS (Kalvarijos, Sangrūdos gimnazijos, Jungėnų, Liubavo
Juozo Montvilos pagrindinės mokyklos); „Antras žingsnis“ (Sangrūdos gimnazija, Akmenynų
pagrindinė mokykla); Viešosios įstaigos „Vaiko labui “vykdomos tarptautinės programos:
„Zipio draugai“ (Kalvarijos, Sangrūdos gimnazijos, Akmenynų, Jungėnų, Liubavo Juozo
Montvilos pagrindinės mokyklos, Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“, Liubavo Juozo
Montvilos pagrindinė mokykla, Sangrūdos gimnazija); „Obuolio draugai“ (Kalvarijos
gimnazija, Jungėnų, Liubavo Juozo Montvilos pagrindinės mokyklos); „Įveikiame kartu“
(Kalvarijos gimnazija, Jungėnų, Liubavo Juozo Montvilos, Nemunaičių pagrindinės
mokyklos); „Gyvai“ (Akmenynų pagrindinė mokykla); „Linas – pagalba vaikams“ (Jungėnų
pagrindinė mokykla).
2. ITC projektas „Saugesnis internetas“ – mokymai „Saugesnio interneto veiklos mokykloje“
(apmokyta 20 pedagogų).
3. ŠMM Gabių ir talentingų vaikų ugdymo programa (savivaldybėje organizuotos mokomųjų
dalykų olimpiados, konkursai, mokiniai išsiųsti į zonines ir respublikines olimpiadas,
konkursus).
4. ŠMM programa „Švietimas informacinei visuomenei“ - įvairi metodinė literatūra išdalinta
mokykloms.
5. LMNŠC projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame
lavinime ir profesiniame mokyme (mokyklų ataskaitos pateiktos Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo centrui; aptartos problemos su mokyklų vadovais, ugdymo karjerai
specialistais).
6. NEC projektas „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių
bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“ (mokyklų pavaduotojams organizuotas
seminaras, mokyklose vyko 2, 4 ,6, 8 kl. mokinių testavimas, parengta ataskaita NEC,
informacija apie gautus rezultatus paskelbta viešojoje erdvėje).
7. Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro konkursas „Saugokime jaunas
gyvybes keliuose“ („Šviesoforo“ konkursas).
8. ŠMM Neformaliojo vaikų švietimo programa (parengta Neformaliojo vaikų švietimo lėšų
skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas, įvertintos ir akredituotos teikėjų programos,
pasirašytos sutartys, suvesti duomenys į sistemas, atsiskaityta už gautų lėšų panaudojimą).
9. Nacionalinis švietimo projektas „Lyderio laikas 3“ (konsultacijos komandai, informacija
mokykloms).
10. 2014-2020 m. ES fondų investicijų projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir
technologinių mokslų priemonėmis“.
11. Projektas „Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą“.

V. ORGANIZUOTI PASITARIMAI ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVAMS
I pasitarimas (02-22, protokolas Nr. 1)
1. Dėl LR švietimo įstatymo Nr. I-1489 pakeitimo ir papildymo – patyčių ir smurto
prevencijos švietimo įstaigose.
2. Dėl mokyklos dokumentų patikslinimo, vadovaujantis naujausiais galiojančiais teisės
aktais.
3. Dėl Kalvarijos savivaldybės gabių ir talentingų vaikų, mokinių, kolektyvų ir komandų
apdovanojimo tvarkos aprašo.
II pasitarimas (04-07, protokolas Nr.2)
1. Dėl ekstrimalios situacijos – savižudybių ir nelaimingų atsitikimų – suvaldymo švietimo
įstaigose.
III pasitarimas (04-20, protokolas Nr. 3)
1. Dėl Mokyklų tinklo pertvarkos numatomų žingsnių, įgyvendinant LRT programines
nuostatas, ir kitų numatomų pokyčių.
2. Dėl pažymos „Socialinio pedagogo darbą ir atsakomybę, apibrėžiančių dokumentų
atnaujinimas mokyklose“ pristatymo.
3. Dėl mokinių pasiekimų ir pažangos fiksavimo pradinio ugdymo programoje.
4. Dėl 2017-04-07 švietimo įstaigų vadovų pasitarime priimtų nutarimų įgyvendinimo
mokyklose.
5. Dėl dalyvavimo ITC vykdomo Saugesnio interneto projekto renginiuose, skirtuose švietimo
atstovams, dirbantiems su 7-11 m. mokiniais.
IV pasitarimas (06-21, protokolas Nr. 4)
1. Dėl 2016-2017 m. m. mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų rezultatų.
2. Dėl mokyklų vadovų ugdomosios veiklos stebėsenos, įgyvendinant mokyklose mokinių
pasiekimų gerinimo 2016-2017 m. m. priemonių planus.
3. Dėl 2017-2018 m. m. bendrųjų ugdymo planų nuostatų, rengiant mokyklų ugdymo planus.
4. Dėl Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimo
nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.
V pasitarimas (08-30, protokolas Nr. 5)
1. Dėl 2017-2018 m. m. naujienų. Gera mokykla – kiekvienam.
2. Dėl mokykloms parengtų rekomendacijų, padėsiančių atpažinti smurtą artimoje aplinkoje
patyrusius vaikus ir kaip jiems padėti.
3. Dėl 2017 m. brandos egzaminų rezultatų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo
rezultatų.
4. Dėl biudžetinių įstaigų galimybių teikti paraiškas projektų finansavimui gauti.
5. Dėl Mokinių registro tvarkymo.
VI pasitarimas (11-23, protokolas Nr. 6)
1. Dėl sveikatą stiprinančios mokyklos.
2. Dėl pažymos „LR švietimo įstatymo Nr. I-1489 1, 2, 19, 23, 43, 46, 47, 49, 56, 58, 59 str.
pakeitimo ir įstatymo papildymo 231, 232 str. Įstatymo Nr. XII-2685 nuostatų įgyvendinimas
mokyklose“ pristatymo.
3. Dėl Kalvarijos savivaldybės 2016-2017 m. m. stebėsenos rodiklių.
VI. ORGANIZUOTI SEMINARAI, PASITARIMAI PEDAGOGAMS
1. Istorijos, geografijos ir kitų mokomųjų dalykų mokytojams V. Kniūraitės paskaita „Vakarų
ir Islamo civilizacijų santykis“
(02-02).
2. Seminaras pradinių klasių mokytojams „Kūrybinio mąstymo ugdymas matematikos
pamokose“
(02-02).

3. Posėdis Kalvarijos savivaldybės etninės kultūros plėtros 2015-2018 metų programos
įgyvendinimo koordinavimo grupės
(02-07).
4. Seminaras matematikos mokytojams „Gabių mokinių ugdymas“
(02-08).
5. Pasitarimas socialiniams pedagogams, socialiniams darbuotojams „Dėl bendro darbo su
šeimomis, Švietimo įstatymo pakeitimo ir papildymo“
(02-14).
6. Seminaras priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Gerosios darbo patirties sklaida: kaip
rengti ikimokyklinio ugdymo programą“
(02-24).
7. Pasitarimas Kalvarijos savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos ir mokyklų
vaiko gerovės komisijų nariams
(02-27).
8. Posėdis Kalvarijos savivaldybės etninės kultūros plėtros 2015-2018 m. programos
įgyvendinimo koordinavimo grupės
(03-09).
9. Posėdis Kalvarijos savivaldybės administracijos ir mokyklų vaiko gerovės komisijų (0314).
10. Renginys ugdymo karjerai konsultantams „Studijų pasirinkimas. Kelias į sėkmingą
karjerą“
(03-15).
11. Posėdis Kalvarijos savivaldybės Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio programos
įgyvendinimo koordinavimo grupės
(03-21).
12. Seminaras valstybinių brandos egzaminų administratoriui ir vykdytojams
(05-18).
13. Įžanginis renginys, skirtas aptarti projekto „Lyderių laikas 3“ tikslus bei naudą
savivaldybei, susitarti dėl veiklos principų ir siekiamų rezultatų
(12-05).
14. Pasitarimas „Mokyklos bibliotekos vaidmuo, stiprinant skaitymo ir rašymo gebėjimus“
mokyklų bibliotekininkams
(05-22).
15. Mokymai mokyklų pradinių klasių mokytojams „Saugesnis internetas“
(05-23).
16. Seminaras karjeros ugdymo konsultantams „Dalykinis integravimas karjeros
kompetencijų ugdymui“
(05-30).
17. Pasitarimas mokytojų, atsakingų už etninę kultūrą mokykloje
(09-20).
18. Konsultacija projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinei komandai
(10-20, 30).
19. Išvyka į Lazdijų rajono Veisiejų Sigito Gedos gimnaziją – gerosios patirties sklaida (1103).
20. Pasitarimas mokyklų sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos
koordinatoriams
(11-150.
21. Seminaras ugdymo karjeros konsultantams „10 ES įrankių lengvesniam karjeros
konsultanto darbui“
(11-27).
22. Konsultacija „Lyderių laikas 3“ kūrybinei komandai
(12-01).
VII. VYKDYTA KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ VADOVŲ
ATESTACIJOS KOMISIJOS VEIKLA
Organizuotas 1 komisijos posėdis: 12-20 (protokolas Nr.1).
VIII. DIRBTA ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI
SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJOSE
Jungėnų pagrindinėje mokykloje (12 mėn.), Akmenynų pagrindinėje mokykloje (12
mėn.), Kalvarijos gimnazijoje (12 mėn.), Kalvarijos meno mokykloje (12 mėn.), Kalvarijos
vaikų lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ (05, 12 mėn.), Sangrūdos gimnazijoje (12 mėn.),
Kalvarijos suaugusiųjų mokykloje (12 mėn.), Liubavo Juozo Montvilos pagrindinėje
mokykloje (12 mėn.), Nemunaičių pagrindinėje mokykloje (12 mėn.).
IX. ORGANIZUOTA OLIMPIADOS, KONKURSAI GABIEMS MOKINIAMS
1. 46-asis tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkurso savivaldybės etapas (01-10).
2. 11 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada
(01-11).

3. Biologijos olimpiados II etapas
(01-13).
4. 55-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados II etapas
(01-20).
5. 49-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso savivaldybės etapas
(01-20).
6. Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados II etapas
(01-25).
7. 28-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados respublikinio etapo atrankinė dalis (0127).
8. Technologijų olimpiados II etapas
(01-27).
9. 9-10 klasių mokinių anglų kalbos konkursas
(02-01).
10. 65-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados II etapas
(02-03).
11. 5-12 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas
(02-07).
12. 66-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados II etapas
(02-10).
13. 8-12 klasių mokinių dailės olimpiada
(02-20).
14. 10-11 klasių mokinių rusų kalbos olimpiados II etapas
(02-210.
15. 10-12 klasių mokinių istorijos olimpiados II etapas
(02-23).
16. Geografijos olimpiados II etapas
(03-01).
17. 2017 m. Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkursas „Sidabro vainikėlis“ (03-02).
18. Lietuvos pradinukų matematikos olimpiada savivaldybėje 3-4 klasių mokiniams (03-07).
19. 2017 m. Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso
„Tramtatulis“ vietinis turas
(03-07).
20. Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2017“
(03-160.
21. Kalvarijos savivaldybės 4-5 klasių mokinių matematikos olimpiada
(03-22).
22. Konkurso „Šviesoforas“ II etapas
(04-26).
23. Viktorina „Pažink Lietuvos kariuomenę“
(11-15).
24. Lietuvos vaikų ir moksleivių TV konkurso „Dainų dainelė“ savivaldybės etapas (12-21).
X. ORGANIZUOTA RENGINIAI, AKCIJOS IR KITOS VEIKLOS
1. Kultūros edukacijos savaitė „Menų dūzgės“
(04-10-14).
2. Istorinio albumo „Pašto kelias žirgais karietomis“ pristatymas
(05-02).
3. Kalvarijos savivaldybės mokinių krosas (pavasario, rudens)
(05-04; 10-12).
4. Socialinė iniciatyva „Nuoširdumo savaitė“
(05-08-14).
5. Mokslo ir Žinių diena savivaldybės švietimo įstaigose
(09-01).
6. Netradicinė istorijos pamoka „M. Krupavičius – Lietuvos politikas ir dvasininkas“ (09-08).
7. Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimas
(11-16).
8. Socialinė akcija „Aš ir Tu – tai MES“
(12-01).
9. Gabių ir talentingų mokinių apdovanojimo šventė
(12-19).
10. Vakaronė „Advento papročiai ir tradicijos“
(12-15).
XI. PARENGTI IR IŠSIŲSTI DOKUMENTAI ĮVAIRIOMS INSTITUCIJOMS
1. Statistinės žinios Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centrui apie 2017-2018 m. m.
tikybos mokymą ir mokytojus.
2. Ataskaitos ŠMM ŠAC apie brandos atestatų, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų bei kitų
pažymėjimų, mokyklų vadovų, mokytojų, mokinių pažymėjimų blankų panaudojimą 2017 m.
3. Raštai švietimo įstaigoms įvairiais klausimais, diplomai mokiniams.
4. Ataskaita ŠMM apie pavėžėjamus moksleivius 2017 m.
5. Duomenų teikimas regioniniam švietimo būklės raportui.
6. Sutarčių, raštiškų užduočių viešiesiems pirkimams rengimas.
7. Organizuoti mokyklinės dokumentacijos paklausos tyrimo etapai ir jų užsakymai 2017 m.
8. Dokumentai Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui, mokykloms dėl 2017 m.
dalyvavimo zonose, respublikinėse olimpiadose, konkursuose, rezultatų suvestinės, ataskaitos.

9. Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programų įgyvendinimo savivaldybėje
veiklos ataskaita ŠMM.
10. Vadovėlių, mokymo priemonių, perdavimo-priėmimo aktų, sąskaitų priėmimas iš
leidyklų, kitų institucijų, išdalijimas mokykloms.
11. Švietimo informacinių technologijų centrui statistinės formos (1-mokykla, 2-mokykla, 3mokykla, atskirai miesto ir kaimo vietovių suvestinės, 3D, 3I, 3ES ataskaitos).
12. Dokumentai Ugdymo plėtotės centrui, Nacionaliniam egzaminų centrui dėl valstybinės
kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų organizavimo ir
vykdymo.
13. Dokumentai dėl kompleksinės pagalbos teikimo savivaldybėje Švietimo ir mokslo
ministerijai.
14. Dokumentai Nacionalinei vertinimo agentūrai dėl mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo.
15. Brandos egzaminų, pasiekimų patikrinimo rezultatai Nacionaliniam egzaminų centrui.
16. Paraiška dėl Kalvarijos savivaldybės 2, 4, 6, 8 klasių mokinių dalyvavimo veiksmo tyrime
„Standartizuotų testų taikymas savivaldybėse 2016-2017 m. m.“ Nacionaliniam egzaminų
centrui.
XII. KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS 2017-2020 METAIS PLANUOJAMŲ
RENGINIŲ IR PROJEKTŲ PLANO, SKIRTO LIETUVOS VALSTYBĖS
ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI PAMINĖTI KOORDINAVIMO GRUPĖS 2017 M.
ATASKAITA
Kalvarijos savivaldybės 2017-2020 m. planuojamų renginių ir projektų planui,
skirtam Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti, parengtas Kalvarijos savivaldybės
administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. D-157 ,,Dėl Kalvarijos
savivaldybės 2017-2020 metais planuojamų renginių ir projektų plano, skirto Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti, koordinavimo grupės sudarymo ir jos darbo
reglamento tvirtinimo“. Koordinavimo grupės pirmininkė Danutė Lisauskienė 2017 m.
suorganizavo 2 posėdžius. 2017 m. kovo 22 d. koordinavimo grupė buvo supažindinta su
darbo reglamentu, Kalvarijos savivaldybės 2017-2020 m. planuojamų renginių ir projektų
planu, skirtu Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti 2017 m. bei paraiškų forma dėl
įstaigų, nepriklausomų asmenų teikiamų projektų, finansavimo.
2017 m. renginių ir projektų plano įgyvendinimui buvo skirta 7,1 tūkst. Eur:
Kalvarijos savivaldybės komandos dalyvavimui LRT projekte ,,Lietuvos patriotai“
protų mūšio ,,Praeities ir ateities sankirtoje“ komandai 58,21 Eur;
Istorinio albumo ,,Pašto kelias žirgais ir karietomis“ koofinansavimui 1000,00 Eur,
įsigyta 40 albumų;
Koplytstulpio M. Krupavičiui, Lietuvos valstybininkui, gamybai ir pastatymui
Kalvarijos miesto Karališkajame parke 3500,00 Eur;
Liubavo herbo, vėliavos ir antspaudo projektų kūrimui 2500,00 Eur.
2017 m. pradėjus Kalvarijos miesto parko renovaciją, nepastatyta rodyklė į
lankytinas Kalvarijos miesto vietas.
2017 m. gegužės 2 d. suorganizavo susitikimą su istorinio albumo ,,Pašto kelias
žirgais ir karietomis“ autoriumi ir žygio dalyviu Gintaru Kalteniu bei profesoriumi Liubertu
Klimka.
2017 m. liepos 6 d. suorganizavo Lietuvos dviratininkų draugijos dviratininkų žygio
per Lietuvą sutiktuvės Kalvarijos mieste.
2017 m. rugsėjo 8 d. suorganizavo netradicinę istorijos pamoką ,,M. Krupavičius –
Lietuvos politikas ir dvasininkas“, kurios metu atidengtas stogastulpis M. Krupavičiui.
Inicijavo švietimo, kultūros įstaigų valstybinių švenčių ir akcijų organizavimą,
istorinių datų paminėjimą.

Teikė informaciją apie organizuojamus renginius Lietuvos Respublikos Seimui,
kitoms institucijoms.
XIII. KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS PLĖTROS 2015-2018
M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO GRUPĖS VEIKLA 2017 M.
Koordinavimo grupės pirmininkė Danutė Lisauskienė 2017 m. suorganizavo 4
posėdžius, kurių metu buvo svarstoma savivaldybės švietimo, kultūros įstaigų 2016 m.
veiklos ataskaitos, Kalvarijos savivaldybės etninės kultūros plėtros 2015-2018 m. programos
įgyvendinimo 2017 m. programa bei 2017 m. skirtų 12500,00 Eur paskirstymo prioritetai.
Atsižvelgiant į Kalvarijos savivaldybės etninės kultūros plėtros 2015-2018 m.
programos 2017 m. veiklos plano įgyvendinimui skirtas lėšas, buvo įgyvendinamos
svarbiausios etninės kultūros priemonės ir skiriamos jų įgyvendinimui lėšos:
1. Kalvarijos savivaldybės meno kolektyvų pasirengimui 2018 m. Lietuvos Dainų šventei
,,Vardan
tos...“
9090,00
Eur,
iš
jų:
1.1. 2017 metai – Tautinio kostiumo metai – Trečio amžiaus universiteto šokių kolektyvo
,,Aštuonnytis“ tautinių kostiumų įsigijimui 4300,00 ,00 Eur;
1.2. Kalvarijos kultūros centro folkloro ,,Diemedis“ 20-mečio proga 3000,00 Eur;
1.3. Kalvarijos meno mokyklos instrumentų (kanklių, skudučių) derinimui 740,00 Eur;
1.4. Kultūros centro muzikos instrumentų įsigijimo koofinansavimui 1050,00 Eur.
2. 2017 m. Lietuvos vaikų ir moksleivių – Lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso
,,Tramtatulis“ vietinio (savivaldybės) turo organizavimui bei regiono ir respublikos turuose
dalyvavimui 290,00 Eur;
3. Kalvarijos kultūros centro folkloro ,,Diemedis“ 20-mečio proga edukacijai 400,00 Eur.
4. 2017 m. Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigų etninės kultūros programų projektų
įgyvendinimo koofinansavimui 1100,00 Eur.
5. Nepriklausomų kolektyvų, organizacijų, bendruomenių, atstovaujančių savivaldybę, etninės
kultūros renginiuose rėmimui 580,00 Eur:
5.1. Kapelos ,,Gegužio žiedai“ rėmimui, kelionės išlaidų apmokėjimui į Vilnių 199,17 Eur.
6. Kalvarijos savivaldybės tautodailininkai dalyvavimo liaudies meno konkursinėje parodoje
,,Aukso vainikas“, remti kitus renginius (tautodailininkams prekyviečių pirkimas, transporto
paslaugos, mokestis už dalyvavimą) skirta 610,00 Eur.
7. Viešosios bibliotekos projekto ,,Piliakalniai ir mažoji architektūra Kalvarijos krašto
istoriniame kraštovaizdyje“ įgyvendinimui 170,00 Eur.
8. Kultūros centro projekto ,,Padėkos vakaras, skirtas etninės kultūros puoselėtojams“ 500,00
Eur.
Programos įgyvendinimui skirtų lėšų nepanaudota 0,83 Eur.
2017 m. iš etninės kultūros programos 1100,00 Eur buvo skirta švietimo įstaigų
etninės kultūros projektų įgyvendinimui. Buvo įgyvendinti 8 projektai ir skirtos lėšos:
Kalvarijos gimnazijai – ,,Oi, ant kalno ant aukštojo“ 120,00 Eur, Kalvarijos gimnazijos
Jusevičių skyriui – „Jono Basanavičiaus vaikystės takais“ 100,00 Eur, Sangrūdos gimnazijai –
,,Per Suvalkijos žemę protėvių pėdomis“ 120,00 Eur, Akmenynų pagrindinei mokyklai –
,,Tautos lobynai“ 120,00 Eur, Liubavo Juozo Montvilos pagrindinei mokyklai – ,,Kernavė.
Gyvoji archeologija – kelionė į praeitį“ 100,00 Eur, Nemunaičių pagrindinei mokyklai
,,Pažinkime savo praeitį“ 80,00 Eur, Kalvarijos meno mokyklai – tarptautinis festivalis
,,Respublikinis akordeono muzikos festivalis ,,Folk akordeonas 2017“ 200,00 Eur, Kalvarijos
vaikų lopšeliui-darželiui ,,Žilvitis“ – ,,Pažink tautinį rūbą“ – 120,00 Eur, Kalvarijos vaikų
lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ Jungėnų skyriui – ,,Lietuviais esame mes gimę“ 80,00 Eur.
Koordinavimo grupės nariai konsultavo švietimo įstaigų mokytojus, atsakingus už
etninės kultūros programų įgyvendinimą mokykloje, etninės kultūros, projektų rengimo ir jų
įgyvendinimo bei kitais klausimais. Dalyvavo švietimo, kultūros įstaigų rengiamuose etninės
kultūros renginiuose.

2017 m. suaktyvėjo etninės kultūros veikla įstaigose, buvo vykdomi projektai,
organizuojami renginiai, edukacinių margučių marginimo, Užgavėnių kaukių gamybos ir
kitos edukacinės pamokos. Švietimo įstaigose veikė etninės kultūros puoselėjimo būreliai.
Kalvarijos savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo organizuojamos parodos
Kalvarijos gimnazijos neformaliojo švietimo būrelio mokytojo Vytauto Kalinausko,
tautodailininko Antano Lastausko ir TAU studentų, Kalvarijos globos ir užimtumo darbų
parodos.
2017 m. gruodžio 15 d. buvo suorganizuotas Padėkos vakaras, kurio metu aptarti
nuveikti darbai, įteiktos padėkos etninės kultūros puoselėtojams, tautodailininkams, ,,Sidabro
vainikėlio“ respublikinio turo nugalėtojui ir jį ruošusiam mokytojui. Padėkos vakaro metu
pristatyta Advento papročiai ir tradicijos, pasninko ir Kūčių valgiai.
XIV. KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS
KOMISIJOS VEIKLA
2017 m. vyko 7 Kalvarijos savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos
posėdžiai, kurių metu buvo svarstomi savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ir
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kalvarijos policijos komisariato
prašymai dėl minimalios priežiūros priemonių skyrimo savivaldybės mokiniams. Iš viso
svarstyta 8 prašymai, iš jų 2 dėl kompleksinės pagalbos teikimo šeimai. 2 posėdžiuose vyko
svarstymai dėl siūlymo neskirti minimalios priežiūros priemones, organizuojant pagalbą 4
mokiniams mokykloje.
Komisija teikė siūlymus administracijos direktoriui dėl minimalios priežiūros
priemonių skyrimo, pratęsimo ar panaikinimo: 2 mokiniams dėl kelių tarpusavyje suderintų
minimalios priežiūros priemonių skyrimo, 2 mokiniams, kurie padarė nusikaltimo požymių
turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos
baudžiamajame kodekse nustatytas amžius, 2 mokiniams dėl pratęsimo vaiko minimalios
priežiūros priemonės vykdymo termino, 4 mokiniams – neskirti vaiko minimalios priežiūros
priemonių. Parengta 8 administracijos direktoriaus įsakymai dėl minimalios priežiūros
priemonių skyrimo, panaikinimo ar pratęsimo, 2 dėl kompleksinės pagalbos teikimo.
Teikė siūlymą dėl Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus etato steigimo
Kalvarijos savivaldybės administracijoje.
2017 m. kovo 14 d. buvo organizuotas susirinkimas Kalvarijos savivaldybės
administracijos vaiko gerovės komisijos ir mokyklų vaiko gerovės komisijos nariams.
Susirinkimo metu buvo skaitomas pranešimas ,,Švietimo įstatymo pataisų esmė“., vyko
diskusijos dėl prevencinės veiklos stiprinimo, gerinant emocinę būseną mokykloje, saugios
aplinkos užtikrinimą. Buvo aptarta Patyčių prevencijos vykdymo Kalvarijos savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo projektas. Supažindinti su Savižudybių
prevencija mokykloje, su metodine medžiaga mokykloms. Aptartas Marijampolės apskrities
vyriausiojo policijos komisariato Kalvarijos policijos komisariato pranešimas apie
nepilnamečių asmenų alkoholinių gėrimų vartojimą.
Inicijavo ir teikė konsultacijas dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos darbo
organizavimo tvarkos aprašo papildymo, konkrečiai nurodant vaiko gerovės komisijos narių
funkcijas komisijos darbe.
Parengė ir teikė Kalvarijos savivaldybės tarybai tvirtinti Reagavimo į vaikų ir
mokinių savižudybių riziką Kalvarijos savivaldybėje algoritmą.
Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija iniciavo ir koordinavo
,,SAVAITĖ BE PATYČIŲ“ organizavimą. Kalvarijos ir Sangrūdos gimnazijos VGK nariai
supažindino, kaip sekasi įgyvendinti OLWEUS programą, kokie pirmi žingsniai atlikti. Teikė
informaciją atitinkamoms institucijoms.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybos
kreipimąsi švęsti Tarptautinę antikorupcijos dieną, komisija inicijavo paminėti mokyklose
2016 m. gruodžio 9 d. Tarptautinę antikorupcijos dieną, teikė informaciją.
Analizavo ir aptarė mokyklų vaiko gerovės komisijų ataskaitas ir veiklos planus,
iniciavo prevencinių programų ,,Savu keliu“, ,,Taiki mokykla“, ,,Saugok ir gerbk mane“
vykdymą mokyklose.
Teikė mokyklų vaiko gerovės komisijų nariams konsultacijas, siūlymus, pastebėjimus
dėl veiklos gerinimo ar aktyvinimo, supažindino su informacija, gauta kvalifikacijos kėlimo
kursuose.
Komisijos nariai kėlė kvalifikaciją, dalyvaudami Marijampolės savivaldybės M.
Lukšienės švietimo centro, Specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos centro ir kitų
institucijų organizuojamuose seminaruose, Lietuvos Respublikos Seimo, Švietimo ir mokslo
ministerijos organizuojamose konferencijose.
Apie 2017 m. savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos veiklą Švietimo ir
mokslo ministerijos Švietimo informacinių technologijų centrui teikė ataskaitą bei Švietimo ir
mokslo ir kitoms institucijoms informaciją apie vykdomas prevencines veiklas, akcijas ir kitas
iniciatyvas.
XV. KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PAGALBOS KALVARIJOS
SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANTIEMS IKIMOKYKLINIO IR
PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS IR JŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS)
ORGANIZAVIMAS, VEIKLA
Tarpinstitucinė komanda dirbo iki 2017 m. rugsėjo 1 d.: įgyvendino Kalvarijos
savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. D-18
patvirtintą Kalvarijos savivaldybės kompleksinės pagalbos šeimoms, auginančioms
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, teikimo ir koordinavimo veiksmų planą
2017-2019 metams.
Buvo organizuoti Tarpinstitucinės komandos 3 posėdžiai (03-01 protokolas Nr.
1; 07-12 protokolas Nr. 2; 08-31 protokolas Nr. 3), pasitarimai pagal poreikį.
Tarpinstitucinės komandos koordinatorius bei nariai vyko į socialinės rizikos
šeimas. Tarpinstitucinės komandos koordinatoriaus sudaryta specialistų grupė įgyvendino
Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 28 d. įsakymą Nr.
D-93 „Dėl kompleksiškai teikiamos pagalbos skyrimo Neringai Juknelytei ir jos vaikams
Godai, Danieliui Jarimavičiams ir Gabrieliui Jukneliui“. Specialistai pagal poreikį teikė
socialinę pedagoginę, specialiąją švietimo, sveikatos pagalbą.
Tarpinstitucinės komandos nariai dalyvavo seminaruose, mokymuose,
konferencijose.
Buvo teikta teikėta informacija visuomenei, Švietimo ir mokslo, Sveikatos,
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoms.
XVI. DARBAS SU INFORMACINĖMIS SISTEMOMIS
D. Lisauskienė: ŠVIS Minimali ir vidutinė priežiūra; Duomenų valdymo sistema Labbis.
G. Bujauskas: ŠVIS; NEMIS emokykla; Mokinių registras; KTPRR; Duomenų valdymo
sistema Labais, sporto statistika KKSD.
M. Kabelkienė: Mokinių registras Išsilavinimo pažymėjimų blankų skirstymas, ataskaitų
formavimas; ŠMM registras ŠVIS Ugdymo karjerai stebėsenos informacinė sistema
(UKSIS); Duomenų valdymo sistema Labbis.
V. Vasiliauskienė: Duomenų perdavimo sistema „KELTAS“; ŠMM registras ŠMIR;
Pedagogų registras; Duomenų valdymo sistema Labbis.

XVII. DARBAS DARBO GRUPĖSE, KOMISIJOSE, PARENGTI STRAIPSNIAI,
TOBULINTA KVALIFIKACIJA
D. Lisauskienė:
1. Kalvarijos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2017-2018 mokslo metų pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų planų projektų suderinimo darbo grupės
vadovė.
2. Kalvarijos savivaldybės etninės kultūros plėtros 2015-2018 m. programos ir
koordinavimo grupės pirmininkė.
3. Kalvarijos savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos pirmininkė.
4. Kalvarijos savivaldybės mokyklų vadovų atestacijos komisijos pirmininkė.
5. Kalvarijos savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos narė.
6. Kalvarijos savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijos
narė.
7. Dokumentų į vasaros poilsio stacionarią stovyklą VšĮ „Gintaro poilsiavietė“ atrankos
komisijos pirmininkė.
8. Kalvarijos savivaldybės 2017-2020 m. planuojamų renginių ir projektų plano, skirto
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti, koordinavimo grupės pirmininkė.
Parengti straipsniai:
Įvyko 2017 m. Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso ,,Sidabro vainikėlis“
Kalvarijos savivaldybės turas.
Kalvarijos savivaldybės vaikų ir jaunimo vasaros poilsio organizavimas 2017 metais.
Tobulinta kvalifikacija:
Seminaras „Švietimo architektūra ugdymo(si) paradigmų kaitoje“ (UPC, 2017-03-17
pažymėjimas Nr. KT-1868);
Seminaras „Kultūros politika regionuose: problemos, perspektyvos“ (LNKC, 2017-04-1113 pažymėjimas Nr. 3139);
Seminaras „Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybė – iššūkiai ir
galimybės“ (SPPC 2017-11-08 pažyma Nr. V4-455);
Seminaras „Sveikatai palankūs patiekalai vaikų valgiaraščiuose. Naujovės ir aktualijos“
(Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 2017-10-18 pažymėjimas Nr.
D3-897;
Mokymai „Asmeninės atsakomybės prisiėmimas – raktas į vaiko sėkmę ir gerovę“ (201711-20 pažymėjimas Nr. D3-9680;
Seminaras „Geros mokyklos kocepsija – rekomendacijų Lietuvai įgyvendinimo gairės.
Vadyba ir lyderystė“ (2017-12-14-15).
G. Bujauskas:
1. Jaunimo problemų sprendimo Kalvarijos savivaldybėje 2013-2018 m. komisijos narys.
2. Kalvarijos savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijos
pirmininkas.
3. Kalvarijos sav. Akmenynų, Jungėnų pagrindinių mokyklų, Kalvarijos meno mokyklos
mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijų narys.
4. Kalvarijos savivaldybės sporto ir kultūros biudžeto programos koordinatorius.
5. 2017 m. Konstitucijos egzamino vertinimo komisijos narys.
6. Kalvarijos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2017-2018 mokslo metų pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų planų projektams, tarifiniams sąrašams
suderinti darbo grupės narys.
7. Kalvarijos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo dokumentų atrankos ir
projektų vertinimo komisijos pirmininkas.
8. Viešųjų renginių organizatorių prašymų nagrinėjimo komisijos narys.

9. Kalvarijos savivaldybės mokyklų vadovų atestacijos komisijos narys, vadybos
ekspertas.
10. Olimpiadų, konkursų vertinimo komisijų narys.
11. Kalvarijos (tikslinės teritorijos) vystymo programos projektui parengti darbo grupės
narys.
12. Turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo
komisijos pirmininkas.
13. Piniginės socialinės paramos teikimo komisijos narys.
14. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų administravimą,
organizavimą ir įgyvendinimą koordinatorius.
15. Projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
koordinatorius.
16. Viešųjų renginių organizatorių prašymų nagrinėjimo komisijos narys.
Parengti straipsniai:
Įvyko Lietuvos mokinių technologijų olimpiados „Mes kūrybingi ir išmanūs“ antrasis
etapas.
Fotoreportažas iš moksleivių šokių festivalio „Norim šokti 2017“.
Kalvarijos gimnazijos mokinė – tarp šešių geriausių Lietuvos kariuomenės istorijos
žinovų.
Vyko XXVIII Lietuvos mokinių dailės olimpiados savivaldybės etapas.
Kalvarijos savivaldybėje įvyko pradinių klasių mokinių „Šviesoforo“ varžybos.
Surengtas tradicinis mokinių pavasario krosas.
Surengtas tradicinis mokinių rudens krosas.
Viktorinos „Pažink Lietuvos kariuomenę“ nugalėtoja – Kalvarijos gimnazijos mokinė.
Fotoreportažas iš Gabių ir talentingų vaikų, mokinių, kolektyvų ir komandų apdovanojimo
šventės.
Tobulinta kvalifikacija:
Seminaras-konferencija „Neformaliojo vaikų švietimo pokyčiai ir iššūkiai (LMNŠC 1211,12 pažyma Nr. M2);
Seminaras „Neformaliojo vaikų švietimo kaita“ (LMNŠC 04-08 pažymėjimas Nr. 24);
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro mokymai „Vaikų sveikatos stiprinimas.
Sprendimo būdai“ (04-08 pažymėjimas Nr. T-0207);
Mokymų ciklas „Suaugusiųjų švietimo nacionalinis koordinavimas: Lietuva“ (ŠMM 0601,02 pažymėjimas Nr. 4745).
M. Kabelkienė:
1. Kompleksiškai teikiamos pagalbos Kalvarijos savivaldybės teritorijoje gyvenantiems
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams)
tarpinstitucinės komandos koordinatorė (iki 2017-09-01).
2. Kalvarijos savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos narė.
4. Kalvarijos savivaldybės mokyklų vadovų atestacijos komisijos sekretorė, vadybos
ekspertė.
5. Koordinuoja ir vykdo stebėseną Kalvarijos savivaldybės valstybinės kalbos mokėjimo
kvalifikavimo komisijos.
6. Kalvarijos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2017-2018 mokslo metų pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų planų projektams, tarifiniams sąrašams
suderinti darbo grupės narė.
7. Projekto „Ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame ugdyme ir profesiniame
mokyme sukūrimas ir plėtra“ koordinatorė.

8. Kalvarijos sav. Nemunaičių, Liubavo Juozo Montvilos pagrindinių mokyklų, Kalvarijos
vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos
komisijų narė.
9. 5-12 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso vertinimo komisijos narė.
10. Kalvarijos savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijos
narė.
Parengti straipsniai:
Įvyko 9-12 klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada.
Įvyko mokinių rašinių atranka į Tarptautinį jaunimo epistolinio rašinio konkursą.
Mokiniams buvo skaitoma paskaita „Studijų pasirinkimas. Kelias į sėkmingą karjerą“.
Įvyko 11 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada.
Įvyko 10 ir 11 klasių mokinių rusų kalbos olimpiada.
Įvyko 9-10 klasių mokinių anglų kalbos konkursas.
Dalyvavimas IPC projekte „Saugesnio interneto veiklos mokykloje“.
Dalyvauta viešojoje konsultacijoje Alytuje.
Įvyko Kalvarijos savivaldybės 5-12 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas.
Įvyko Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pasitarimas.
Gabių ir taelntingų mokinių apdovanojimo šventė.
Tobulinta kvalifikacija:
Seminaras „Dingusių vaikų atvejų vadyba: mokymai Lietuvos savivaldybių administracijų
Vaiko gerovės komisijos nariams“ (SPPC 2017-03-16 pažymėjimas Nr. DŽŠPC-26);
Konferencija „Aukime kartu. Šiuolaikiniai vaikai“ (Marijampolės Meilės Lukšienės
švietimo centro 2017-03-22 pažymėjimas Nr. 2123);
Mokymai „Asmeninės atsakomybės prisiėmimas – raktas į vaiko sėkmę ir gerovę“
(Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2017-11-20 pažymėjimas Nr.
D3-967);
Konferencija „Ko reikia, kad vaiko teisės būtų užtikrintos“ (LR Vaiko teisių
kontrolieriaus įstaigos 2017-03-27 pažymymėjimas);
Viešoji konsultacija „Smurto prevencijos vykdymas mokykloje, įgyvendinant 2016 m.
spalio 18 d. Švietimo įstatymo pataisas (Marijampolės savivaldybės Meilės Lukšienės
švietimo centras);
Metodinė diena SPPC dėl Vaiko gerovės komisijos darbo.
V. Vasiliauskienė:
1. Kalvarijos savivaldybės administracijos Švietimo kokybės ir ugdymo(si) programos
koordinatorė.
2. Kalvarijos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2017-2018 mokslo metų pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų planų projektams, tarifiniams sąrašams
suderinti darbo grupės narė.
3. Kalvarijos savivaldybės mokyklų vadovų atestacijos komisijos narė, vadybos ekspertė.
4. Kalvarijos, Sangrūdos gimnazijų, Kalvarijos suaugusiųjų mokyklos mokytojų ir
pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijų narė.
5. Kalvarijos savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijos
narė.
Parengti straipsniai:
Kalvarijos gimnazija – 2017 m. brandos egzaminų bazinė mokykla savivaldybės
teritorijoje.
Savivaldybės mokyklose – Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2017“.
Įvyko Lietuvos 55-osios chemijos olimpiados 9-12 klasių mokinių II etapas.
Įvyko Lietuvos 65-osios fizikos olimpiados 9-12 klasių mokinių II etapas.
Įvyko Lietuvos 66-osios matematikos olimpiados 9-12 klasių mokinių II etapas.

Įvyko Lietuvos pradinukų matematikos olimpiados savivaldybės etapas.
Įvyko 4-5 klasių mokinių matematikos olimpiados savivaldybės etapas.
Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimas ir vykdymas Kalvarijos
savivaldybėje 2017 m.
Kalvarijos savivaldybė – projekto „Lyderių laikas 3 “ dalyvė.
Kalvarijos savivaldybėje prasideda projektas „Lyderių laikas 3“.
Tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra 2017“ rezultatai.
Įvyko 29-osios Lietuvos informatikos olimpiados 8-12 klasių mokinių II etapas.
Tobulinta kvalifikacija:
Seminaras „Brandos darbas: pagrindiniai principai ir įgyvendinimas“ ((Marijampolės
Meilės Lukšienės švietimo centro 2017-01-30 pažymėjimas Nr. 340);
Seminaras „Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės
įsivertinimo modelis (perėjimas nuo senų prie naujų įsivertinimo rodiklių) (Marijampolės
Meilės Lukšienės švietimo centro 2017-02-06 pažymėjimas Nr. 387);
Viešoji konsultacija „Kaip pagerinti mokinių mokymosi pasiekimus (Marijampolės
Meilės Lukšienės švietimo centro 2017-03-24 pažyma Nr. 2482).
Seminaras „Mokinio individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo sistema mokykloje“
(Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro 2017-04-11 pažymėjimas Nr. 3880);
Neformaliosios švietimo lyderystės programos modulis „Švietimo lyderystės samprata“
(VšĮ „Mokymų tobulinimo centro 2017-09-29-11-30 pažymėjimas);
Mokymai „Asmeninės atsakomybės prisiėmimas – raktas į vaiko sėkmę ir gerovę“
(Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2017-11-20 pažymėjimas Nr.
D3-966).
_______________________

