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„Didžiausia beprotybė yra nuolat 

darant tą patį tikėtis kitokių rezultatų“ 

(Albertas Einšteinas) 

 
TVIRTINU: 

 

Adomas Kripas 

2022-05-30 

2022 M. BIRŽELIO MĖN. VEIKLOS PLANAS NR. V1-70 
V. Mačernio g. 29, Plungė, tel. (8~448) 52038, 8~611 34894, el.paštas: plungessuaug@gmail.com; http:/www.plungespspc.lt  

SEMINARAI 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas ir trumpas turinys Lektoriai Dalyviai Vieta Pastabos Atsakingi 

Vyksta  Tęstiniai mokymai „Dėmesingu įsisąmoninimu 

(minfulness) grįsta streso valdymo 

programa“ 

Vaida Vaičikauskienė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro 

PPT skyriaus psichologė 

Įvairių dalykų 

mokytojai, mokinių 

tėvai 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos 

centras 

Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

registracija 

www.semiplius.lt 

L. Galvanauskienė 

1 d. 

13.00 

Ilgalaikės programos „Įtraukaus 

bendradarbiavimo poreikis ir galimybės: 

mokytojai – tėvai - mokiniai“ 

III modulio metodinė diena „Mokymuisi 

palanki aplinka: kokybė ir įtrauka“ 

Jungtinė lektorių grupė Plungės „Saulės“ 

gimnazijos 

mokytojai 

Plungės „Saulės“ 

gimnazija 

Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

2 d. 

13.30 

Ilgalaikės programos „Akademinių pasiekimų ir 

asmeninės ūgties dermė pamokoje taikant 

savivaldį ir personalizuotą mokymąsi“  

V modulio metodinė diena „Metodų įvairovė, 

skatinanti mokytis skirtingų gebėjimų 

vaikus“ 

Jungtinė lektorių grupė Žemaitijos regiono 

mokyklų mokytojai 

Plungės r. Šateikių 

kultūros centras  

(Žemaitės g. 14, 

Šateikiai,  

Plungės r.) 

Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

6 d.  

14.30 

Ilgalaikės tobulinimo programos „Karjeros 

projektavimas ugdymo įstaigoje“ III modulio 

seminaras „Karjeros projektavimas 

naudojant skaitmenines platformas“ 

Edita Mačiulskė 

Lietuvos karjeros 

specialistų asociacijos 

valdybos narė 

Ugdymo karjerai 

koordinatoriai 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos 

centras 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

9 d. 

13.00 

Tęstinė kvalifikacijos tobulinimo programa 

,,Etnokultūros paveldo pažinimas ir 

puoselėjimas, ugdant vaikų kūrybiškumą bei 

kultūrines kompetencijas“  

 

Marija Šaltmerienė 

Kretingos Marijono 

Daujoto progimnazijos 

technologijų mokytoja 

metodininkė, 

Rasa Žalūdienė  

žolininkė, amatininkė, 

tautodailininkė 

Dailės ir 

technologijų 

mokytojai 

Kretinga Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

L. Galvanauskienė 
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11 d. Ilgalaikės programos „Motyvuotas 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojas - aktyvus vaikas“ I modulio 

edukacinė išvyka ,,S. Kneipo sveikatingumo 

elementų taikymo galimybės“ 

Jungtinė lektorių grupė 

 

Plungės lopšelio-

darželio „Vyturėlis“ 

mokytojai 

Birštono Kneipo 

sodas 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

L. Galvanauskienė 

13 d. 

13.00 

Ilgalaikės programos „Pažink mokinį, padėk 

atrasti ir suprasti“ III modulio seminaras 

,,Darbuotojų emocinių kompetencijų 

ugdymas ir resursų atstatymas“ 

Inga Motuzaitė 

VšĮ „Aukim!“ direktorė 

Plungės akademiko 

Adolfo Jucio 

progimnazijos 

pradinių klasių 

mokytojai 

Plungės akademiko 

Adolfo Jucio 

progimnazija 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

L. Galvanauskienė 

14 d. 

13.00 

Ilgalaikės programos ,,Įtraukiojo ugdymo 

dimensijos – nuo vadybinių sprendimų iki 

suasmeninto ugdymo“ I modulio seminaras 
„Susitarimai ir veikimas kartu rengiantis 

mokinio kompetencijas ugdyti dalyku“ 

Dr. Jūratė Valuckienė, 

Sigitas Balčiūnas,  

dr. Evandželina 

Petukienė,  

dr. Milda Damkuvienė, 

Vilniaus universitetas 

Šiaulių akademijos tyrėjų 

komanda 

Plungės r. Liepijų 

mokyklos 

mokytojai 

Plungės r. Liepijų 

mokykla 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

14-15 d. Edukacinė išvyka 

„Baltijos šalių muzikos ir meno mokyklų 

geroji patirtis“ 

Jungtinė lektorių grupė Plungės Mykolo 

Oginskio meno 

mokyklos 

mokytojai 

Estija Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

registracija 

www.semiplius.lt 

L. Galvanauskienė 

15 d.  

13.00 

Ilgalaikės programos ,,Tautinio savitumo ir 

etninės kultūros vertybių ugdymas“ edukacinė 

išvyka „Etninės kultūros vertybių ugdymas 

mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose“ 

Jungtinė lektorių grupė Šiaulių „Saulės“ 

pradinės mokyklos 

mokytojai 

Plungės rajonas Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

16 d. 

8.00 

Ilgalaikės programos ,,Vadybinių kompetencijų 

tobulinimas geros mokyklos link“ II modulio 

edukacinė išvyka ,,STEAM ugdymas, 

orientuotas į mokinių ugdymo(si) pažangą“ 

 

Telšių STEAM komanda, 

Irena Daubarienė 

Telšių ,,Kranto“ 

progimnazijos direktorė, 

Edita Andrijauskienė 

Telšių lopšelio -darželio 

,,Žemaitukas“ 

direktorė 

Plungės r. ugdymo 

įstaigų vadovai 

(pavaduotojai 

ugdymui, skyrių 

vadėjai) 

Telšiai  Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

L. Galvanauskienė 

16 d. 

11 00 

Ilgalaikės programos „Kompetencijomis ir 

inovacijomis grįsta lietuvių kalbos pamoka“ I 

modulio edukacinė išvyka „Edukacinės 

aplinkos pritaikymas atskleidžiant ugdymo 

turinį“ 

Išvykstame 11.00 nuo (didžiosios) Maxima 

Jungtinė lektorių grupė Lietuvių kalbos 

mokytojai 

Mažeikių r. Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 
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stotelės 

17 d. Ilgalaikės programos „Mokinių pasiekimų ir 

pažangos stebėjimas, fiksavimas, vertinimas ir 

grįžtamasis ryšys“ III modulio edukacinė išvyka 

,,Šilutės r. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės 

mokyklos patirtis gerinant mokinių savijautą 

ir individualią pažangą“ 

Stanislova Baltutienė 

Šilutės r. Saugų Jurgio 

Mikšo pagrindinės 

mokyklos direktorė, 

Jurgita Lidžiuvienė  

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  

Plungės 

„Babrungo“ 

progimnazijos 

mokytojai 

Šilutės r. Saugų 

Jurgio Mikšo 

pagrindinė 

mokykla 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

L. Galvanauskienė 

20-21 d. Ilgalaikės programos „Pedagogų psichinės ir 

emocinės sveikatos gerinimas dirbant su 

mokiniais ir tėvais“ IV modulio seminaras 

„Mokytojų kolegialus bendradarbiavimas 

dalykinių kompetencijų stiprinime“ 

Kristina Paulikė  

projekto „Skaitmeninio 

ugdymo turinio kūrimas ir 

diegimas“ metodininkė, 

Žaneta Vaškevičienė 

NŠA Ugdymo turinio 

departamento direktoriaus 

pavaduotoja 

Plungė r.Alsėdžių 

Stanislovo 

Narutavičiaus 

gimnazijos 

mokytojai 

Druskininkai Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

21 d. 

13.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Įtraukaus bendradarbiavimo poreikis ir 

galimybės: mokytojai – tėvai - mokiniai“ IV 

modulio praktinės patirties sklaidos renginys 

„Gimnazijos bendruomenės narių 

bendradarbiavimo aspektai“ 

Miša Jakobas 

Vytauto Didžiojo 

universiteto licėjaus 

„Sokratus“ mokytojų 

mentorius 

Plungės „Saulės“ 

gimnazijos 

mokytojai 

Plungės „Saulės“ 

gimnazija 

Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

21 d. 

13.00 

Ilgalaikės programos ,,Tautinio savitumo ir 

etninės kultūros vertybių ugdymas“ edukacinė 

išvyka ,,Plungės ir Rietavo krašto istorijos, 

kultūros ir gamtos paveldo panaudojimas 

ugdymo procese“ 

Jungtinė lektorių grupė Vilniaus Ozo 

gimnazijos 

mokytojai 

Plungės rajonas Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

L. Galvanauskienė 

22 d. 

9.00 

Ilgalaikės programos ,,Geografijos pamoka: 

įtraukiantis poreikis mokytis“ III modulio 

edukacinė išvyka „Gamtos paminklai Plungės 

rajone“ 

Ingrida Tamošauskienė 

Plungės ,,Saulės“ 

gimnazijos geografijos 

mokytoja ekspertė 

Geografijos 

mokytojai 

Plungės rajonas Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

registracija 

www.semiplius.lt 

L. Galvanauskienė 

30 d.  Ilgalaikės programos ,,Tautinio savitumo ir 

etninės kultūros vertybių ugdymas“ edukacinė 

išvyka ,,Kiek žmonėse yra gyvas rūpestis tuo, 

kas paveldima“ 

Jungtinė lektorių grupė 

 

Klaipėdos r. Lapių 

pagrindinės 

mokyklos 

mokytojai 

Plungės rajonas Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

L. Galvanauskienė 

METODINĖ VEIKLA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

 

6 d.  

15.00 

Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

„Sėkmingas metodas, pamoka, renginys, projektas“ 

Anglų kalbos mokytojai Jūratė Varpiotienė 

anglų kalbos mokytojų 

Virtuali aplinka 
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metodinio būrelio pirmininkė 

8 d. 

15.00 

Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio 

pasitarimas 

• „Ypatinga pasakų kalba“ – Eglė Tilvikienė, Plungės 

lopšelio-darželio „Nykštukas“ ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja, Rasa Bogužienė, vyr. specialioji pedagogė, 

logopedė; 

• „Projektinės veiklos, skirtos disleksijos savaitei 

pažymėti, pristatymas“ - Reda Miknienė, Plungės 

Senamiescio mokyklos specialioji pedagogė metodininkė, 

logopedė; 

• Paroda „Metodinių priemonių, skirtų specialiųjų  

poreikių vaikų ugdymui“, priemonių pristatymas, gerosios 

patirties sklaida 

Specialieji pedagogai ir logopedai  

 

Aušra Dargienė 

specialiųjų pedagogų ir 

logopedų metodinio būrelio 

pirmininkė 

 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

13 d. 

12.00 

Dailės ir technologijų mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas  

 

Dailės ir technologijų mokytojai Lina Ruginienė 

dailės mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė, 

Edita Selenienė 

technologijų mokytojų 

metodinio būrelio pirmininkė 

Biliūno g. 26 , Plungė 

(Linos ir Petro sodyba) 

15 d. 

9.50 – 

10.35 

Atvira pamoka 5 kl. 

,,Kalbos klaidų taisymo būdai" 

Plungės „Babrungo“ progimnazijos  

mokytojai ir rajono lietuvių kalbos 

mokytojai 

Bronislava Šimonienė 

Plungės „Babrungo“ 

progimnazijos lietuvių kalbos 

mokytoja metodininkė 

Plungės „Babrungo“ 

progimnazija 

15 d. 

14.00 

Tikybos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas  

,,Kompetencijų ugdymas taikant aktyviuosius metodus“ 

 

Tikybos mokytojai Danguolė Alčauskienė 

tikybos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė,  

Elytė Žirgulienė 

Plungė r.Alsėdžių Stanislovo 

Narutavičiaus gimnazijos 

tikybos mokytoja metodininkė 

Plungės r. Alsėdžių 

Stanislovo Narutavičiaus 

gimnazija 

16 d. 

10.00 

Pradinio ugdymo mokytojų metodinė diena 

• Edukacinis užsiėmimas „Kvepiantys kunigaikštienės 

Marijos pyragai“ (kaina 8 €); 

• „Plungės rajono pradinių klasių mokytojų bendravimas 

ir bendradarbiavimas“ - Erika Žemgulienė, Plungės 

Senamiesčio mokyklos pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė; 

• Praktinės patirties sklaida. Pažintis su „Mažuoju golfu“ 

Pradinio ugdymo mokytojai 

 

 

Erika Žemgulienė 

pradinių klasių mokytojų 

metodinio būrelio pirmininkė 

Žemaičių dailės muziejus 
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- Vitalija Lukavičienė, Plungės r. Liepijų mokyklos 

Platelių skyriaus pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė 

Registruotis iki 2022-06-14  

El. p. erika.zemguliene@senamiesciomokykla.lt  

17 d.  

15.00 

Matematikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

PASTABA 13 val. Matematikos mokytojai kviečiami į integruotų 

projektinių darbų konferenciją ,,Naujos integruoto ugdymo 

galimybės taikant STEAM“ 

Matematikos mokytojai Dalija Bačkienė 

matematikos mokytojų 

metodinio būrelio pirmininkė 

Plungės Senamiesčio 

mokykla 

KONFERENCIJA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

 

16 d. 

10.00 

Mokinių konferencija 

,,Švari dabartis - tvari ateitis“ 

 

Projekto ,,Švari dabartis - tvari 

ateitis“ partneriai: Plungės r. Kulių 

gimnazijos, Plungės r. Žemaičių 

Kalvarijos Motiejaus Valančiaus 

gimnazijos, Akmenės r. Kruopių 

pagrindinės mokyklos mokiniai, 

mokytojai  

Judita Narutavičienė,  

Plungės r. Kulių gimnazijos 

biologijos mokytoja 

metodininkė 

Platelių dvaro svirnas 

(Didžioji g. 22, Plateliai) 

22 d. 

10.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Kompetencijomis grįstas ugdymo turinys siekiant 

veiksmingai ugdyti skirtingų poreikių turinčius mokinius“ I 

modulio konferencija ,,XXI a. mokykla - neriame į virtualią 

erdvę. LEAN - mokyklos veiklos tobulinimui” 

 

Rietavo sav. Tverų gimnazijos 

mokytojai 

Gitana Kužmarskytė  

Rietavo sav. Tverų gimnazijos 

direktorė, 

 Elena Jurkuvienė 

Rietavo sav. Tverų gimnazijos 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui,  

Sigita Jonaitienė  

Kretingos Simono Daukanto 

progimnazijos direktorė  

Kretingos Simono 

Daukanto progimnazija 

KITA VEIKLA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

- Konsultacijos „Ilgalaikių (40 val.) kvalifikacijos tobulinimo 

programų rengimas, akreditacija ir įgyvendinimas“ 

Aptariami efektyviausi kvalifikacijos tobulinimo būdai, 

formos, grįžtamojo ryšio svarba mokymų planavimui, 

vykdymui ir vertinimui. Ilgalaikės pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo programos veiksmingumas ir jos įtaka pedagogų 

darbo kokybei 

Švietimo įstaigų vadovai, 

mokytojai  

(iš anksto susitarus individualiai)  

 

Laima Galvanauskienė 

Vida Mylimienė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

(konsultacijos galimos ir 

nuotoliniu būdu) 

2 d. Patyriminės STEAM veiklos ,,Vandens paslaptys” 

Plungės “Saulės” gimnazijos gamtos mokslų kabinete 

Plungės akademiko Adolfo Jucio 

progimnazijos 1b klasės mokiniai 

Sigita Žilinskienė  

,,Saulės“ gimnazijos chemijos 

Plungės „Saulės“ gimnazija 
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 mokytoja ekspertė,  

Dalia Daukšienė 

,,Saulės“ gimnazijos biologijos 

mokytoja metodininkė, 

Laima Žilinskienė 

Plungės akademiko A. Jucio 

progimnazijos pradinių klasių 

mokytoja metodininke  

2 d. 

13.00 

Konsultacija  

„Praktinių pagalbos priemonių taikymas, dirbant su 

mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymo(si) poreikių“  

Rietavo sav. pagalbos mokiniui ir 

vaikui specialistai 

Gintarė Vičienė,  

Plungės specialiojo ugdymo 

centro ŠPK skyriaus vedėja, 

psichologė; 

 Santa Norbutė,  

logopedė - spec. pedagogė; 

 Sima Kuzmickienė, 

ergoterapeutė 

Plungės specialiojo ugdymo 

centras 

10 d. 

8.30 

Ugdomųjų projektų mugės 

 

Plungės r. Kulių gimnazijos 5–III g 

kl. mokiniai, dalykų mokytojai 

Judita Narutavičienė 

Plungės r. Kulių gimnazijos 

biologijos mokytoja 

metodininkė 

Plungės r. Kulių gimnazija 

17 d.  

13.00 

Integruotų projektinių darbų konferencija 

,,Naujos integruoto ugdymo galimybės taikant STEAM“ 

Plungės r. 1– 10 klasių mokiniai ir 

jų projektinių darbų vadovai, 

matematikos mokytojai 

Juozas Griškus 

Plungės Senamiesčio mokyklos 

direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui  

 

 

Plungės Senamiesčio 

mokykla 

PARODOS 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

Vyksta Plungės „Babrungo“ progimnazijos mokinių kūrybinių darbų 

paroda V. Mačernio metams paminėti 

„Iliustruoju Mačernį“ 

Įvairių dalykų mokytojai, 

suinteresuoti asmenys 

Jolanta Miltenė 

Plungės „Babrungo“ 

progimnazijos dailės ir 

technologijų mokytoja 

metodininkė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

 

Birželis, 

liepa 

Platelių meno mokyklos moksleivių ir mokytojų darbų paroda 

,,Pasitinkam vasarą“ 

 

Įvairių dalykų mokytojai, 

suinteresuoti asmenys 

Lina Ruginienė  

dailės mokytoja metodininkė, 

Vaida Blistrubienė  

dailės vyr. mokytoja,  

Alma Vilnienė  

dailės vyr. mokytoja, 

Liudvika Švedė 

Platelių dvaro arklidės 

(Didžioji g. 22, Plateliai) 
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 dailės mokytoja 

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

02, 07, 09, 10,  

14, 16, 17 d. 

Pedagoginis psichologinis vertinimas Pagal registraciją PPT skyriaus specialistai  Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro 

PPT skyrius 

02, 09, 16, 23 d. Komandinis vertinimų rezultatų aptarimas PPT specialistai PPT skyriaus specialistai  Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro 

PPT skyrius 

Pirmadienis- 

penktadienis  

Individualios psichologinės konsultacijos Mokiniai, tėvai, mokytojai Nijolė Daunienė,  

Birutė Žiūraitienė, 

Vaida Vaičikauskienė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro 

PPT skyrius 

Pirmadienis- 

ketvirtadienis  

Vaikų kalbos, kalbėjimo sutrikimų korekcija Vaikai, mokiniai Jūratė Kubilienė  

 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro 

PPT skyrius 

Pirmadienis- 

penktadienis  

Specialiojo pedagogo užsiėmimai Vaikai, mokiniai Rūta Paulauskienė,  

Jūratė Karalienė  

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro 

PPT skyrius 

Pirmadienis- 

penktadienis  

Išvadų po vaikų įvertinimo pristatymas tėvams, 

mokytojams 

Tėvai, mokytojai  PPT skyriaus vedėja  Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro 

PPT skyrius 

Pagal poreikį  Paskaitos pedagoginėmis psichologinėmis temomis Mokiniai, tėvai, mokytojai  PPT skyriaus specialistai Pagal poreikį  

Ketvirtadieniais  

(8 savaitės) nuo 

17.00 iki 18.30  

Sąmoningos tėvystės programa / mindfull parenting 

(mp)  

 

Tėvai Vaida Vaičikauskienė Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro 

PPT skyrius 

Birželio mėn.  Psichologų praktikos moderavimas Psichologai praktikantai  Vaida Vaičikauskienė 

 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro 

PPT skyrius 

 

 

 

17 d. Konferencija „Pedagoginių psichologinių tarnybų 

bendradarbiavimo galimybės ir kryptys" 

PPT specialistai PPT skyriaus specialistai Zoom platforma 

TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO (TAU) RENGINIAI 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 
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Data bus 

tikslinama 
TAU tarybos posėdis TAU tarybos nariai Adomas Kripas Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

14 d.  Edukacinė išvyka į rododendrų - azalijų centrą Babitėje 

(Latvija) 

Pasaulio pažinimo  fakulteto 

klausytojai 

Genutė Kuzavienė 

Pasaulio pažinimo fakulteto 

dekanė 

Latvija 

18 d.  

 

Edukacinė išvyka į Kauną Kultūros fakulteto klausytojai Danutė Ardavičienė 

Kultūros fakulteto dekanė 

 

Kaunas 

21 d. 

 

Edukacinė išvyka į aukštaitijos sostinę - Panevėžį Sveikatos fakulteto klausytojai Vilhelma Ratė 

Sveikatos fakulteto dekanė 

Panevėžys 

 

Pagal 

atskirą 

grafiką 

TAU klausytojų šokių užsiėmimai 

Vadovė – Aida Brazdeikienė, Plungės M. Oginskio meno 

mokyklos choreografijos mokytoja 

TAU klausytojai _ Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

 
Pagal 

atskirą 

grafiką 

TAU klausytojų dainavimo užsiėmimai 

Vadovė - Rūta Černeckienė 

TAU klausytojai _ Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras  

 

Centras turi teisę keisti renginio vietą ir laiką, priklausomai nuo užsiregistravusių dalyvių skaičiaus, jiems iš anksto apie tai pranešant 

 

SUDERINTA 

Plungės rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas 

Gintautas Rimeikis 

 

2022-05-31 

Ruošė vyr. specialistė metodinei veiklai Vida Mylimienė 
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