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Pagal LR švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafiką ORGANIZUOTI SAVIVALDYBĖS
ETAPO RENGINIAI mokiniams 2017 m.
Mokinių skaičius
Eil.
Renginio pavadinimas
Klasės
Dalyvavo savivaldybės
Nr.
Pateko į šalies (zonos) etapą
etape

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Informatikos olimpiada
Matematikos olimpiada
Matematikos olimpiada
Fizikos olimpiada
Chemijos olimpiada
Vokiečių kalbos olimpiada
Anglų kalbos olimpiada
Biologijos olimpiada
Lietuvos mokinių Jaunųjų filologų konkursas
Ekonomikos olimpiada
Rusų kalbos olimpiada
Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada
Mokinių dailės olimpiada
Istorijos olimpiada
Geografijos olimpiada 11-12 kl.
Geografijos olimpiada „Mano Gaublys“ 6-8 kl.
Geografijos olimpiada „Mano Gaublys“ 9-12 kl.
Technologijų olimpiada tema
Meninio skaitymo konkursas
III - IV klasių mokinių matematikos olimpiada
Konkursas „Bebras“

9-12 kl.
5 – 8 kl.
9-12 kl.
9 – 12 kl.
9 – 12 kl.
11 kl.
11 kl.
9 – 12 kl.
9-12 kl.
9-10 kl.
10 – 11 kl.
9-12 kl.
8 – 12 kl.
9 – 12 kl.
11 – 12 kl.
6 - 8 kl.
9 - 12 kl.
8 – 12 kl.
5-12 kl.
3 - 4 kl.
9-12 kl.
5-12 kl.
9-10 kl.
8 kl.
1-12 kl.
8-12 kl.
9-12 kl.
8-10 kl.
5-8 kl.
9-12 kl.
5 – 12 kl.

Epistolinio rašinio konkursas
Ekonomikos konkursas
Raštingiausio aštuntoko konkursas
Matematikos konkursas „Kengūra“

K. Baršausko fizikos konkursas
Matematikos J. Matulionio konkursas
Anglų kalbos konkursas
NMA matematikos olimpiada 5-8 kl.
26- asis fizikos čempionatas
Jaunųjų filologų konkursas
IŠ VISO :

7
40
30
21
24
3
9
30
1
8
8
28
6
10
8
19
17
3
46
19
82
16
367
15
17
10
17
9
23
893

3
1
2
1
1
2
1
2
1
1
2
10
2
9
1
1
40

8 priedas

KITI SAVIVALDYBĖS ETAPO RENGINIAI mokiniams ORGANIZUOTI 2017 m.
Eil.
Nr. Priemonės pavadinimas
1.
Pradinių klasių mokinių (3 – 4 kl.)
viktorina konkursas „Kalba lūposna
įdėta“
2.
Elektrėnų savivaldybės mokinių
darbų paroda

Atsakingas
asmuo
A. Pupininkienė

Dalyviai,
partneriai
3 – 4 kl. mokiniai

A. Pupininkienė

5 – 12 kl. mokiniai

3

Konkursas „Matmintinis“

V. Kandrotienė

Bendrojo lavinimo mokyklų
mokiniai

4

Pradinių klasių mokinių rašinių
konkursas „Žiemos etiudai“

A.Pupininkienė

Pradinių klasių mokiniai

5.

Merginų tinklinio turnyras „Ruduo
2017“
Patyčių prevencijos savaitė. Akcija
„Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“

V. Kandrotienė

Bendrojo lavinimo mokyklų
9-12 klasių mokiniai
1- 12 klasių mokiniai

Mokinių tinklinio turnyras
„Pavasaris 2017“
Atviras Elektrėnų savivaldybės stalo
teniso turnyras
Pradinių klasių mokinių varžybos
„Šviesoforas“
Pradinių klasių mokinių bei
ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo auklėtinių meninio skaitymo
konkursas
Ikimokyklinio amžiaus vaikų bei
pradinio ugdymo mokinių dainų
konkursas „Dainingiausias
ikimokyklinukas“ ir „Dainingiausias
pradinukas“, „Dainingiausias

V. Kandrotienė

6.
7.
8.
9.
10.

11.

V. Kandrotienė

V. Kandrotienė
A.Pupininkienė
A. Pupininkienė

A. Pupininkienė

Bendrojo lavinimo mokyklų
9-12 klasių mokiniai
Bendrojo lavinimo mokyklų
9-12 klasių mokiniai
1 – 4 kl. mokiniai
Pradinių klasių mokiniai bei
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
auklėtiniai
Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo,
pradinio ugdymo pedagogų
metodinis būrelis, muzikos
mokytojų metodinis būrelis,

Pasiekti rezultatai ir dalyvių skaičius
Gilina mokinių lietuvių kalbos dalykines žinias, turtina
žodyną (20 dalyvių).
Suteikti mokiniams galimybę išreikšti save ir atskleisti
technologines kompetencijas, kūrybinius gebėjimus
(103 dalyviai).
Skatino mokinius skaičiuoti mintinai, lavinti šį
gebėjimą. Dalyvavo 92 dalyviai
Skatina vaikų kūrybinius polinkius ir gebėjimas, ugdo
filologinę kultūrą. Stiprina rašymo įgūdžius, lietuvių
kalbos žinias (34 dalyviai)
Partnerystės jausmo, garbingos kovos ir rungtyniavimo
ugdymas (60 dalyvių)
Nelikti abejingais, ugdyti draugiškumą ir pagarbų
bendravimą bei vaikų toleranciją ir empatiją nuo
mažens (Dalyvavo 9 švietimo įstaigos)
Partnerystės jausmo, garbingos kovos ir rungtyniavimo
ugdymas (36 dalyvių)
Per sportą ugdyti sąmoningą, pilietiškai aktyvų
žmogų.(28 dalyviai)
Dėmėsys vaikų saugumui. Moko saugaus eismo kelyje
(8 dalyviai)
Skatinti vaikų saviraišką, sceninė patirtį, kūrybiškumą.
Dalyvavo ikimokyklinio amžiaus vaikai ir pradinio
ugdymo mokiniai 52 dalyviai
Konkursas skirtas ugdyti vaikų kūrybiškumą, išbandyti
įvairius muzikos stilius savo ir kompozitorių kūryboje,
skatinti sceninę – meninę saviraišką, puoselėti įvairių
dainavimo žanrų tradicijas. Dalyvavo 61 vaikų.

moksleivis“

ikimokyklinio ugdymo
įstaigos, 5 – 8 kl. mokiniai
4 kl. Elektrėnų savivaldybės
mokiniai

12.

Raštingiausio ketvirtoko konkursas

A. Pupininkienė

13.

Renginys ikimokyklinio ugdymo
vaikams „Mažasis kvadratas“

A.Pupininkienė

14.
15.

Salės futbolo žaidynės „Ladygolas“
Tolerancijos savaitė mokyklose

V. Kandrotienė
V. Kandrotienė

Ikimokyklinio ugdymo
pedagogų metodinis būrelis,
ikimokyklinio ugdymo
įstaigos
9-12 klasių mokiniai
1-12 kl.

16

Akcija „Vaiko teisės ir pareigos“

V. Kandrotienė

1-12 kl.

17

7-8 klasių mokinių rusų (užsienio)
kalbos meninio skaitymo konkursas
„O vesna, bez konca i bez kraju“
Piešinių konkursas „Lietuviško
žodžio kelias“
Teatro diena

V.
Pranckevičienė

7-8 kl.

A.Pupininkienė

5 – 12 kl.

Lavinti kūrybinius, meninius gebėjimus (117 dalyvių)

A.Pupininkienė

Skatinti vaikus bendrauti vaizdų, garsų, judesio kalba,
išgyventi kūrybinį džiaugsmą (19 dalyvių)

8 kl. mokinių anglų kalbos kalbėjimo
konkursas
Piešinių konkursas „mano šeima“
Dainų konkursas „dainų dainelė“
Jaunųjų talentų kūrybos skaitymai

A.Pupininkienė

Ikimokyklinio ugdymo
pedagogų metodinis būrelis,
ikimokyklinio ugdymo
įstaigos
8 kl.mokiniai

A.Pupininkienė
A.Pupininkienė
A.Pupininkienė

Visos švietimo įstaigos
3-19 metų
5-12 kl. mokiniai

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų
ugdytiniams skirtas muzikinis
meninis projektas „labas smuikui
nuskambės ir draugystė prasidės“
6 – 8 kl. mokinių popietė „Kalėdų
belaukiant“

A.Pupininkienė

Ikimokyklinio ugdymo
vaikai

Puoselėti šeimos tradicijas (54 dalyviai)
Puoselėti akademinio dainavimo tradicijas (10 dalyvių)
Skatinti vaikų saviraišką, sceninė patirtį, kūrybiškumą
(25 dalyviai)
Atrasti gabių, talentingų vaikų muzikai, dailei (4
švietimo įstaigos)

A.Pupininkienė

6 – 8 kl. mokiniai

18
19

20
21
22
23
24

25

Konkursas, skirtas mokiniui mokymuisi taisyklingai
rašyti, formuoti aiškią, estetišką rašyseną.
Dalyvavo – 9 mokiniai
Partnerystės jausmo, garbingos kovos ir rungtyniavimo
ugdymas.
Dalyvavo 16 vaikų.
Populiarinti salės futbolo žaidimą (12 dalyvių)
Vaikų ir mokinių dorovinių vertybių puoselėjimas (15
įstaigų)
Akcija skirta mokiniams priminti jų teises ir pareigas.(6
Įstaigos)
Konkursas skirtas ugdyti domėjimąsi rusų kalba ir
literatūra. Dalyvavo 16 mokinių

Skatinti domėjimąsi anglų kalba (8 dalyviai)

Ugdyti sociokultūrinę kompetenciją, pritaikant
gebėjimus ir įgūdžius, įgytus per užsienio kalbos
pamokas - 1 įstaiga
VISO: Dalyviai –780,
įstaigos– 15

