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KAIŠIADORIŲ R. ŽASLIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA 

 

2022–2023 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAI 

 

 

BENDRADARBIAVIMAS SU SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS 

Eil. Nr. Įstaiga, įmonė Tikslas Būdai 

1.  Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto 

paslaugų centras 

Bendradarbiauti, įgyvendinant mokytojų ir kitų asmenų 

kvalifikacijos tobulino organizavimo ir vykdymo, gerosios 

patirties sklaidos, konsultavimo, informavimo, profesinio 

informavimo, renginių mokiniams ir mokytojams 

organizavimo ir vykdymo, mokinių ir mokytojų duomenų 

bazių tvarkymo, vadovėlių, metodinių priemonių ir 

mokyklinės dokumentacijos užsakymo ir perdavimo 

mokyklai klausimais  

Konferencijos, seminarai, 

kursai, renginiai, parodos ir kt. 

2. Kaišiadorių rajono visuomenės sveikatos 

biuras 

Bendradarbiauti vykdant sveikatos priežiūrą mokykloje. 

Rengti, įgyvendinti visuomenės sveikatos projektus, 

dalyvauti jų įgyvendinime. 

Renginiai, konsultacijos, 

seminarai, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialisto 

veikla 

3. Švietimo mainų paramos fondas Projektų vykdymas, UTA diegimas Konsultacijos, seminarai 

4. Specialiosios pedagogikos ir Projekto Olweus įgyvendinimas Konsultacijos, mokymai, 



psichologijos centras metodinė medžiaga 

5. Žaslių seniūnija Bendradarbiauti organizuojant bendrus renginius, akcijas 

,aptariant vaikų gerovės klausimus ir kt.. 

Renginiai, akcijos. 

6. Kaišiadorių r. savivaldybės viešoji 

biblioteka, Žaslių filialas 

Bendradarbiauti organizuojant bendrus renginius, pamokas, 

akcijas, edukacinius užsiėmimus ir pan. 

Renginiai, pamokos, akcijos, 

edukaciniai užsiėmimai 

7. Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų 

centras 

Vaikų mokymas plaukti – baseine lavinama laikysena, 

plaukimas skatina geresnę vaiko raidą, gerina medžiagų 

apykaitą. 

Plaukimo pamokos vaikams 

 

8. 

Kaišiadorių meno mokykla 

 

Bendradarbiauti organizuojant bendrus renginius, pamokas 

ir pan. 

Renginiai, pamokos 

6. Žaslių kultūros ir tradicinių amatų centrai Bendradarbiauti organizuojant bendrus renginius, akcijas, 

edukacinius užsiėmimus ir pan. 

Renginiai, akcijos, edukaciniai 

užsiėmimai 

7. Kaišiadorių socialinių paslaugų centras Padėti mokiniams spręsti socialines, elgesio, mokymo(si) ir 

kt. problemas, teikti jiems pagalbą. Bendradarbiauti su 

mokinių tėvais. 

Pamokos, užsiėmimai, 

renginiai, pokalbiai. 

10.  Kaišiadorių PK Vykdyti nusikaltimų, netinkamo elgesio prevenciją, 

bendradarbiauti mokiniams įvykdžius nusikaltimus, spręsti 

problemas. 

Prevenciniai užsiėmimai, 

diskusijos, pokalbiai, 

susirinkimai ir kt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kaisiadoriumm.lt/
https://www.kaisiadoriumm.lt/

