PATVIRTINTA
Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų
centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 21 d.
įsakymu Nr. 1VT-101

2017-2018 M. M. LIETUVOS MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ
IR KITŲ RENGINIŲ,
ORGANIZUOJAMŲ ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKINIAMS
GRAFIKAS
Olimpiada ar kitas renginys

Renginio organizavimo
savivaldybėje data

I etapas 2017 m.
29-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada (8-12 lapkričio 14 d.
kl.)
II etapas 2017 m. gruodžio 8 d.
III etapas 2018 m. sausio 26 d.
Informatikos ir informacinio mąstymo konkursas
2017 m. lapkričio 6-17 d.
„Bebras“
XV Nacionalinis mokinių Č. Kudabos geografijos
konkursas
56-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada (9-12
2018 m. sausio 19 d.
kl.)
NMA Matematikos olimpiada 5-8 klasių mokiniams .
51-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada (9-12
2018 m. sausio 12 d.
kl.)
30- asis fizikos čempionatas (9-12 kl.)

Renginio
Atsakingas
Renginio organizavimo
organizavimo
asmuo/asmenys šalyje data ir vieta
savivaldybėje vieta
Elektrėnų „Versmės“
V. Kandrotienė 2018 m. kovo 23-26 d.
gimnazija
Bendrojo lavinimo
mokyklose

V. Kandrotienė

2018 m. vasario 3 d.

LEU Vilnius

V. Kandrotienė

2018 m. kovo 31 d.

V. Kandrotienė

2018 m. kovo 22-24 d.

V. Kandrotienė

2017 m. lapkričio 25 d

Elektrėnų „Versmės“
gimnazija
Kaunas
Elektrėnų „Versmės“
gimnazija
Vilnius

Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas

Iki 2018 m. sausio 15 d.

Elektrėnų švietimo
paslaugų centras

Tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas

Iki 2018 m. sausio 10 d.

Elektrėnų švietimo

V. Kandrotienė 2018 m. kovo 8-10 d.
V. Kandrotienė

2018 m. gruodžio 1 d.
2018 m. balandžio 5-7 d.
A. Pupininkienė Vilniaus Simono Daukanto
gimnazija
A. Pupininkienė 2018 m. gegužės mėn.

paslaugų centras
Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada 11 klasių
mokiniams

2018 m. sausio 10 d.

10-oji Lietuvos gamtos mokslų olimpiada (iki 15 m.)
66-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada (9-12 kl.) 2018 m. vasario 2 d.
Lietuvos mokinių vokiečių kalbos olimpiada 11
klasės mokiniams bei vokiečių kalbos konkursas 8
klasės mokiniams

2018 m. sausio 31 d.

Vokiečių kalbos konkursas 8 kl. mokiniams

2018 m. sausio 31 d.

2018 m. vasario 24 d.
Elektrėnų „Versmės“
A. Pupininkienė Vytauto Didžiojo
gimnazija
gimnazija
Vilnius
V. Kandrotienė
Elektrėnų „Versmės“
V. Kandrotienė
gimnazija

2018 m. gegužės mėn.
2018 m. balandžio 5-7 d.
2018 m. gegužės 4 - 5 d.

Elektrėnų švietimo
paslaugų centras

A. Pupininkienė

Elektrėnų švietimo
paslaugų centras

A. Pupininkienė

Respublikinė gamtos mokslų mokinių ir mokytojų
konferencija „Gamtamokslinių tyrimų ir eksperimentų
įvairovė“

Šiaulių Simono
Daukanto gimnazija

V. Kandrotienė

6-oji Lietuvos mokinių muzikos olimpiada (6-12 kl.) Iki 2017 m. lapkričio 14 d.

2017 m. gruodžio 2 d.
“Versmės” gimnazija A.Pupininkienė Klaipėdos universiteto
Menų akademija

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas

67-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada (9-12
klasių)

28-oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada (10-12
kl.)
Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir
užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams

Iki 2018 m. vasario 1 d. II etapas
Elektrėnų viešoji
2018 m. kovo 3 d. III regioninis biblioteka
etapas
2018 m. vasario 9 d.
2018 m. vasario
27 d.
2018 m. sausio 25 d.

Palangos Senoji gimnazija
2018 m. gegužės 4 - 5 d.
Palangos Senoji gimnazija
2018 m. gruodžio 7 d.

2018 m. balandžio 27-28 d.
A. Pupininkienė Palangos Vlado Jurgučio
pagrindinė mokykla

Elektrėnų „Ąžuolyno“
V.Kandrotienė
pagrindinė mokykla

2018 m. balandžio 20-21 d.

Elektrėnų „Ąžuolyno“
V.Kandrotienė 2018 m. balandžio 20-21 d.
progimnazija
Elektrėnų „Versmės“
2018 m. kovo 9-10 d.
A. Pupininkienė
gimnazija

Prof. J. Matulionio jaunųjų matematikų konkursas
Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos
2018 m. vasario 13d.
olimpiada
2018 m. kovo 1 d.
24-oji Lietuvos mokinių dailės olimpiada
Respublikinis anglų kalbos konkursas (9 – 10 kl.)

2018 m. sausio 23 d.

30-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada (9-12
2018 m. kovo 7 d.
kl.)
Geografijos olimpiada „Mano gaublys“ 6-8 kl.
2018 m. kovo 20d.
mokiniams
Geografijos olimpiada „Mano gaublys“ 9-12 kl.
2018 m. kovo 21 d.
mokiniams
Iki 2018 m. vasario 15 d.
Lietuvos mokinių technologijų olimpiada
Savivaldybės 1-4 kl. mokinių ,,Šviesoforo” varžybos

2018 m. balandžio – gegužės
mėn.

XL VIII jaunųjų matematikų varžybos
18-oji tarptautinė matematikos, ekonomikos ir
informacinių technologijų mokinių projektinių darbų
konferencija
Ekonomikos olimpiada 9-10 kl. mokiniams
Lietuvos komandinė mokinių matematikos olimpiada
prof. Jono Kubiliaus taurei laimėti
VU MIF matematikos uždavinių sprendimo
konkursas

Kauno Stepono Dariaus ir
Stasio Girėno gimnazija
Kaunas
V. Kandrotienė 2018 m. sausio 27 d.
2018 m. balandžio 5-7d.
Druskininkų „Ryto“
EPMC
V.Pranckevičienė
gimnazija, Klonio g.22
Druskininkai
2018 m. balandžio 26 – 27
Vievio meno mokykla A.Pupininkienė d. Trakų Vytauto Didžiojo
gimnazija
Elektrėnų „Versmės“
2018 m. balandžio 13-14 d.
A. Pupininkienė
gimnazija
Kauno „Aušros“ gimnazija
ŠPC salė

2018 m. gegužės 3-5 d.

Elektrėnų „Ąžuolyno“
V. Kandrotienė
pagrindinė mokykla
Elektrėnų „Ąžuolyno“
V. Kandrotienė
pagrindinė mokykla
Elektrinės g. 8,
Elektrėnai
Vievio pradinė
mokykla
Šiaulių universitetas
Šiaulių Simono
Daukanto gimnazija

2018 m. balandžio mėn.

V.Kandrotienė

2018 m. balandžio 20-21 d.
A.Pupininkienė Šiaulių profesinio rengimo
centras
A. Pupininkienė 2018 m. gegužės mėn.
V. Kandrotienė

2018 m. vasario 24 d.

V. Kandrotienė

2018 m. kovo 2 d.

Elektrėnų švietimo
V.
paslaugų centras
Pranckevičienė
VU Matematikos ir
V. Kandrotienė
informatikos fakultetas
VU Matematikos ir
V. Kandrotienė
informatikos fakultetas

2018 m. rugsėjo mėn.
2018 m. kovo mėn.
pradžioje.

Tarptautinis matematikos konkursas „KENGŪRA
2018“
23-asis prof. Baršausko fizikos konkursas
Lietuvos 5-6 ir 7-8 klasių mokinių matematikos
olimpiada
Matematikos varžybos Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės garbei
Konkursas „Laisvės kovų ir netekčių istorija“
Lietuvos pradinukų matematikos olimpiada 3–4 kl.
mokiniams

2018 m. kovo 15 d.

Švietimo įstaigose

V. Kandrotienė

Kauno technologijos
V. Kandrotienė
universitetas
VU Matematikos ir
V. Kandrotienė
informatikos fakultetas
VU Matematikos ir
V. Kandrotienė
informatikos fakultetas
2018 m. sausio mėn.
Ugdymo įstaigose
V. Kandrotienė
I etapas ugdymo
įstaigose
Rekomenduojama vykdyti 2018
A.Pupininkienė
m. kovo mėn. 19–23 d.
II etapas - Elektrinės
g. 8, Elektrėnai

2018 m. kovo 3 d.
2018 m. rugsėjo mėn.
2018 m. rugsėjo mėn.
2018 m. balandžio 28 d
VU Matematikos ir
informatikos fakultetas,
Naugarduko g. 24, Vilnius

Pastabos:
1.
Mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių savivaldybės etapo grafikas sudarytas pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro patvirtintą 2017 – 2018 m. m. Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafiko I dalį „Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo centro (LMNŠC) organizuojami renginiai“.
2.
Dalyvių registracijos formas pristatyti pagal Švietimo paslaugų centro mėnesio renginių plane nurodytą datą metodininkėms pagal kuruojamą
sritį: Vida Kandrotienė vidak.spc@elektrenai.lt; Ala Pupininkienė ala.spc@elektrenai.lt; Vida Pranckevičienė vidap.spc@elektrenai.lt .
3.
Savivaldybės etapo olimpiados, konkursai ir kiti renginiai organizuojami vadovaujantis Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus
2014-12-29 įsakymu Nr. 03V-1219 patvirtintu mokomųjų dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu.

NEFORMALIOJO UGDYMO RENGINIŲ, ORGANIZUOJAMŲ ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS
VAIKAMS/MOKINIAMS 2017-2018 M.M.,
GRAFIKAS
Eil.
Nr.

Renginys

Renginio
organizavimo
data
2018 m.
balandžio mėn.

Renginio organizavimo vieta

Centro atsakingas asmuo, partneriai

1.

Pradinių klasių mokinių meninio
skaitymo konkursas

Elektrėnų pradinė mokykla

Ikimokyklinio bei priešmokyklinio
amžiaus vaikų meninio skaitymo
konkursas
Vaikų ir mokinių piešinių konkursas
„Mano šeima“
Elektrėnų savivaldybės mokyklų
pradinių klasių mokinių rašinių, esė,
eilėraščių konkursas „Žiemos etiudai“
Interjero ir eksterjero šventinės
puošybos konkursas „Žiemos pasaka“

2018 m.
balandžio mėn.

L/D „Žiogelis“

Pupininkienė
Pradinio ugdymo pedagogų metodinis
būrelis
Pupininkienė
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo pedagogų metodinis būrelis
Pupininkienė
Dailės mokytojų metodinis būrelis
Pupininkienė
Pradinio ugdymo pedagogų metodinis
būrelis
Pupininkienė
Dailės mokytojų metodinis būrelis

2.

2018 m. kovo
mėn.

7.

Elektrėnų savivaldybės mokyklų 1 – 4
klasių mokinių konkursas „Kalba
gimtoji lūposna įdėta“
„Dainingiausias ikimokyklinukas“

8.

„Dainingiausias pradinukas“

2018 m. gegužės „Ąžuolyno“ progimnazija
mėn.

3.
4.
5.

6.

2018 m. gegužės Elektrėnų meno mokykla
mėn.
2018 m. sausio
Elektrėnų švietimo paslaugų
mėn.
centras
2017 m. ir 2018
gruodžio mėn.

Visos švietimo įstaigos (formalaus
ir neformalaus ugdymo) bei
bibliotekos, bendruomeninės
organizacijos
Elektrėnų pradinė mokykla

2018 m. gegužės „Ąžuolyno“ progimnazija
mėn.

Pupininkienė
Pradinio ugdymo pedagogų metodinis
būrelis
Pupininkienė
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo pedagogų metodinis būrelis
Pupininkienė
Pradinio ugdymo pedagogų metodinis
būrelis

9.

5 – 8 klasių mokinių dainų konkursas

2018 m. gegužės „Ąžuolyno“ progimnazija
mėn.

10.

Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaikų sporto
renginys „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“
Elektrėnų savivaldybės mokyklų
technologijų mokytojų ir mokinių darbų
paroda
Elektrėnų savivaldybės mokyklų
konkursas „Raštingiausias ketvirtokas“

2018 m. rugsėjo
mėn.

11.
12.
13.

Matematikos konkursas 5-6 klasių
mokiniams „Linksmoji matematika“

14.

Stalo teniso turnyras

15.

Merginų tinklinio turnyras „Ruduo
2016“
Tinklinio varžybos

16.
17.
18.

19.
20.

Rusų kalbos meninio skaitymo
konkursas 6-8 klasių mokiniams „O
vesna bez konca i bez kraju“
Jaunųjų talentų kūrybos skaitymai

„M/d „Žiogelis“

2018 m. gegužės Elektrėnų viešosios bibliotekos
mėn.
posėdžių salė
2017 m. spalio
mėn. –2018 m.
lapkričio mėn.
2018 m.
balandžio mėn.
2017 m.
lapkritis
2017 m.
lapkritis
2017 m.
lapkritis
2018 m.
kovo 29 d.

Elektrinės g. 8, Elektrėnai
Ąžuolyno“ progimnazija
„Versmės“ gimnazija
Vievio gimnazija
„Versmės“ gimnazija

V. Kandrotienė
R. Šarapienė

Elektrėnų „Ąžuolyno“
progimnazija

V.Pranckevičienė
L.Cvilikienė
G. Grigonienė

Literatūros ir meno muziejus

A.Pupininkienė
V. Dobrovolskienė
J Chmieliauskienė

L/d „Pasaka“

A.Pupininkienė
O. Manomaitis

Vievio gimnazija

V. Kandrotienė
R. Triponas

2017 m.
lapkritis 29 m.

2018 m.
lapkričio mėn.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
2017 – 2018 m.
amžiaus vaikų sporto renginys „Mažasis m. spalio mėn.
kvadratas“
Salės futbolo žaidynės „Ladygolas“
2018 m. sausio
mėn.

Pupininkienė
Pradinio ugdymo pedagogų metodinis
būrelis
Pupininkienė
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo pedagogų metodinis būrelis
Pupininkienė
Technologijų mokytojų metodinis
būrelis
Pupininkienė
Pradinio ugdymo mokytojų metodinis
būrelis
V. Kandrotienė
Matematikos mokytojų metodinis
būrelis
V. Kandrotienė
R. Triponas
V. Kandrotienė
Z. Narkeliūnaitė

21.

Vaikinų tinklinio varžybos

22.

Mišrios 3X3 tinklinio varžybos

23.

Anglų kalbos kalbėjimo konkursas 8 kl.
mokiniams

24.
25.
26.
27.
28.
29.

Raštingiausio 8-oko konkursas
Teatro diena „Žiogelis 2018“
5-8 klasių matematikos olimpiada
Gamtos mokslų konkursas „Olympis“
Gamtos mokslų konkursas „Kengūra“
Konkursas „Ką žinai apie Lietuvos
kariuomenę“

2018 m. vasario
mėn.
2018 m. kovo
mėn.
2018 m.
balandžio mėn.
2018 m. kovo
mėn.
2018 m.
balandžio mėn.
2018 m. vasario
15 d.
2018 m. gegužės
mėn.
2018 m. gegužės
mėn.
2018 m.
balandžio mėn.

„Versmės“ gimnazija
Vievio gimnazija
Elektrėnų „Ąžuolyno“
progimnazija
Elektrėnų „Ąžuolyno“
progimnazija
Mokykla darželis „Žiogelis“

V. Kandrotienė
R. Šarapienė
V. Kandrotienė
Z. Narkeliūnaitė
A. Pupininkienė
A. Pupininkienė
A. Pupininkienė

Elektrėnų „Ąžuolyno“
progimnazija

V.Kandrotienė

Ugdymo įstaigos

V.Kandrotienė

Ugdymo įstaigos

V.Kandrotienė

Ugdymo įstaigose

V. Kandrotienė

