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SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS
2013-0402/04

Seminaras ,,Vaikų ir savęs
L.Bernatavičienė
pažinimas, harmonijos
atstatymas ir santykių genezė.
Psichologinio atsparumo
ugdymas, emocijų ir stresų
valdymas per sveiką gyvenseną“.
Lektorius Eligijus Valskis,
Lietuvos sveikuolių sąjungos
viceprezidentas, sveikos
gyvensenos specialistas.

Mokytojai, sveikos
gyvensenos
specialistai,
vadovai, kiti
darbuotojai

Elektrėnų
mokykla-darželis
„Pasaka“

Rekistracija iki 2013-04-02
tel. 39826.
Kaina dalyviui– 90 Lt.

L.Bernatavičienė

Mokytojai,
darbuotojai
organizuojantys
keliones vaikams

Elektrėnų
pradinė mokykla

Užsiregistravę dalyviai
Kaina dalyviui– 30 Lt.

L.Bernatavičienė

Lietuvių kalbos
mokytojai

Elektrėnų
švietimo
paslaugų centro

Seminaro
tikslas:
Supažindinti
mokytojus su SAVĘS pažinimo ir
atsipalaidavimo būdais, galimybėmis, su
naujais ugdymo ir sveikatingumo
metodais, praktikomis.

2013-04-03
10.00 val.

2013-04-09
13.30 val.

Seminaras „Vaikų turizmo
renginių organizavimas“.
Lektoriai: Irvidas Sinickas,
Virginija Petravičienė, darbų
saugos ir priešgaisrinės saugos
vadovai, lektoriai. Išduodami
specialūs pažymėjimai.
Informacinė paskaita lietuvių
kalbos mokytojams “Aktyvaus
ugdymo sprendimai lietuvių
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2013-04-11
13 val.
Vievio meno
mokykloje,
14.30 val.
Elektrėnų
meno
mokykloje
15.30 val ŠPC
2013-0426/27
10.30 val.
2013-04-16
10.30 val.

2013-04-17
12.00 val.

kalbos pamokose“. Pristatymas.
Diskusija. Praktika. Informacinį
seminarą-paskaitą ves Alma
Littera leidyklos švietimo sistemos
koordinatorė Jurgita Skominienė
Širvintų rajono ir Elektrėnų
savivaldybės menų bei bendrojo
ugdymo mokyklų muzikos ir
dailės mokytojų gerosios
patirties sklaida.

posėdžių salė

A. Pupininkienė

Širvintų rajono ir
Elektrėnų
savivaldybės menų
bei bendrojo
ugdymo mokyklų
muzikos, dailės
mokytojai

Vievio ir
Elektrėnų menų
mokyklos,
Elektrėnų ŠPC
posėdžių salė

Lietuvių kalbos mokytojų
konferencija „Gyva kalba – gyva
tauta“, skirta tarmių metams
paminėti
Pedagogų kvalifikacijos kėlimo
renginys skirtas 2013 – pedagogų
metams:
Praktinis užsiėmimas ,,Socialinio
pedagogo darbo patirtis“.
Seminaras tema „Vaikų
smulkiosios ir stambiosios
motorikos, bei vaizduotės
lavinimas su muzika“
Lektorė: Neringa Lapinskienė

V.Dobrovolskienė,
L.Bernatavičienė

Lietuvių kalbos
mokytojai

Elektrėnų
literatūros ir
meno muziejus

A.Sasnauskienė

Socialiniai
pedagogai

Pedagoginė
psichologinė
tarnyba

Kontaktinis asmuo
A.Sasnauskienė
(8-528) 39 784
aliona.sasnauskiene@gmail.com

A. Pupininkienė

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

Elektrėnų ŠPC
posėdžių salė

Seminaras mokamas.
Kaina vienam asmeniui – 25 Lt
(grupės dydis 25 – 30 )

Seminaras „Vaikų turizmo
renginių organizavimas“.
Lektoriai: Irvidas Sinickas,
Virginija Petravičienė, darbų

L.Bernatavičienė

Vievio mokyklų
mokytojai,
darbuotojai
organizuojantys

Vievio pradinė
mokykla

Gerosios patirties sklaida
Kviečiu Elektrėnų bendrojo
ugdymo mokyklų muzikos ir
dailės mokytojus, 15.10 val.
rinktis į ŠPC posėdžių salę
pabendrauti ir dalintis gerąja
patirtimi.
Registracija iki 2013-04-08
El.p: ala.spc@elektrenai.lt

Iki 2013-04-11 registruotis
tel. 34271, arba el.p.
ala.spc@elektrenai.lt
Pažymėjimo kaina: 2 Lt

2013-04-17
13.15 val.

Registracija į seminarą
iki 2013-04-08 el.p.
lina.spc@elektrenai.lt arba tel.
39 826
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2013-04-17
14.00 val.

2013-04-18
10.00 val.

2013-04-23
13.00 val.

2013-04-26
13.00 val.

2013-04
(diena bus
patikslinta
vėliau)

saugos ir priešgaisrinės saugos
vadovai, lektoriai. Išduodami
specialūs pažymėjimai.
Pedagogų kvalifikacijos kėlimo
renginys skirtas 2013 – pedagogų
metams:
Paskaita ,,Vaiko auklėjimo
stiliaus sąsajos su jo psichine
sveikata“.
Seminaras „Vaikų turizmo
renginių organizavimas“.
Lektoriai: Irvidas Sinickas,
Virginija Petravičienė, darbų
saugos ir priešgaisrinės saugos
vadovai, lektoriai. Išduodami
specialūs pažymėjimai.
Seminaras „Standartizuotos
programos ir testai mokinių
pasiekimų vertinimui“.
Lektorė: Dr. Danguolė
Kalesnikienė, Ugdymo plėtotės
centro metodininkė.
Panevėžio miesto Pedagoginės
psichologinės tarnybos metodinė
diena Elektrėnų Švietimo
paslaugų centro PPT.
Biologijos, geografijos mokytojų
Edukacinė išvyka į Kauno
regioninio parką. Kauno
regioninio parko administracijos
paskaita, veiklos pristatymas,
bendradarbiavimo galimybės

Kaina dalyviui – 30 Lt.

keliones vaikams
.Puronienė,
S.Jarašienė

Švietimo pagalbos
specialistai,
klasių/grupių
auklėtojai

Pedagoginė
psichologinė
tarnyba

Kontaktinis asmuo I.Puronienė
(8-528) 39 784
ingrida.ppt@elektrenai.lt

L.Bernatavičienė

Mokytojai,
darbuotojai
organizuojantys
keliones vaikams

Semeliškių
vidurinė
mokykla

Užsiregistravę dalyviai
Kaina dalyviui– 30 Lt.

A. Pupininkienė

Pradinio ugdymo
mokytojai

Švietimo
paslaugų centro
II aukšto
posėdžių salė

Seminaras mokamas.
Kaina priklausys nuo dalyvių
skaičiaus.

Iki 2013-04-16 registruotis
tel. 34271, arba el.p.
ala.spc@elektrenai.lt
Pažymėjimo kaina- 2 Lt

A.Lauciuvienė

Elektrėnų PPT ir
Panevėžio PPT
specialistai

Pedagoginė
psichologinė
tarnyba

L.Bernatavičienė,
J.Mickūnas

Biologijos,
geografijos
mokytojai

Kauno regioninio
parko
administracija

KURSAI, MOKYMAI, PASKAITOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS
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2013-04-04;
11; 18, 25

Praktiniai jogos, meditacijos,
kvėpavimo užsiėmimai.

V. Kandrotienė

2013-04-05
18.00 val.
(miesto
biblioteka)

Akcija „Lietuvių bėgimas už
blaivią ir sveiką Lietuvą“.
Kiekvieną pirmą mėnesio
panktadienį 18.00 val. Lietuvos
miestuose ir kituose pasaulio
valstybėse, visur, kur tik yra
lietuvių, miesto gatvėse vyksta
masinis bėgimas, skirtas blaivybei
ir sveikam gyvenimo būdui.
Ši akcija - tai spontaniškas
blaivybei ir sveikam gyvenimo
būdui prijaučiančių žmonių
savanoriškas susibūrimas. Bėgimo
trukmė ir distancija ar maršrutas
nėra niekur reglamentuotas.
Tačiau jau susiklostė tradicija,
bėgti ne mažiau kaip 3 km – tiek,
kiek yra milijonų lietuvių
pasaulyje.
Paskaita „Lietuviškos
vaistažolės ir jų nauda žmogui“.
Lektorius – vaistininkas,
žolininkas Marius Lasinskas.
Paskaitoje sužinosite kaip teisingai
vartoti vaistažolių arbatas,
susipažinsite su Lietuvoje
augančiais vaistiniais augalais,
kuriuos galite rasti savo
gyvenamojoje aplinkoje, sode,
kaime ar miške. Lektorius
pamokys, kaip teisingai atpažinti,

V. Kandrotienė

2013-04-15
17.30 val.

V. Kandrotienė

Visi baigę
Gyvenimo meno
arba YES kursus
Elektrėnų
savivaldybės
gyventojai

Švietimo
paslaugų centras

Elektrėnų
savivaldybės
gyventojai

Švietimo
paslaugų centras

Renkamės prie
Elektrėnų miesto
bibliotekos

Registracija į paskaitą
iki 2013-04-14
el.p.vidak.spc@elektrenai.lt
arba tel. 39 826.
Paskaitos kaina dalyviui- 5 Lt.
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2013-04-16
17.30 val.

rinkti, džiovinti ir vartoti
vaistažoles. Kada gali ir kada
negali padėti vaistingosios žolelės.
Paskaita „Sibiro gamtos stiprybė V. Kandrotienė
mūsų sveikatai ir grožiui“.

Elektrėnų
savivaldybės
gyventojai

Švietimo
paslaugų centras

Registracija į paskaitą
iki 2013-04-15
el.p.vidak.spc@elektrenai.lt
arba tel. 39 826.
Paskaitos kaina dalyviui -5 Lt.

METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS
2013-04-04
14.00 val.
(septinta
pamoka)

Integruota biologijos - fizikos
atvira pamoka tema „Akies fizika
ir biologija“ 9 klasėje.

V. Minkevičienė
A. Jančiauskienė

Fizikos mokytojai
Biologijos
mokytojai

Elektrėnų
„Versmės“
gimnazija

2013-04-17
14.00 val.

Socialinių pedagogų metodinis
pasitarimas dėl „Patyčių
prevencinės savaitės“ rezultatų
aptarimo.
Atvira veikla priešmokyklinio
ugdymo grupėje tema „Svečiuose
pasaka“

V. Kandrotienė
V. Baronienė

Socialiniai
pedagogai

Švietimo
paslaugų centras

A. Pupininkienė
V. Petravičienė
G. Burlėgienė
Ž. Savilionienė
V. Karžinauskienė

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

Vievio l/d
„Eglutė“

Muzikos mokytojai

Elektrėnų meno
mokykla,
209 kab.

Atvira pamoka tema „Akordeono J. Janavičiūtė
pamokos specifika I kl.“

Muzikos mokytojai

Elektrėnų meno
mokykla,
208 kab.

Atvira pamoka tema „Skaitymas
iš lapo“

Muzikos mokytojai

Elektrėnų meno
mokykla,

2013-04-30
10.00 val.

2013-04
Tikslios
datos ir laiko
teirautis
mokykloje
2013-04
Tikslios
datos ir laiko
teirautis
mokykloje
2013-04
Tikslios

Atvira pamoka tema „Pianistų
įgūdžių lavinimas fortepijono
pamokoje“

V. Bakutienė

Maloniai kviečiame
dalyvauti !

6
datos ir laiko
teirautis
mokykloje
2013-04
Tikslios
datos ir laiko
teirautis
mokykloje
2013-04
Tikslios
datos ir laiko
teirautis
mokykloje
2013-04
Tikslios
datos ir laiko
teirautis
mokykloje

101 kab.
Atvira pamoka tema „Pratimų
transponavimo įgūdžių vystymas“

J. Špikienė

Muzikos mokytojai

Elektrėnų meno
mokykla,
204 kab.

Atvira chorinio dainavimo
pamoka II klasėje tema „Judesys
ir daina“

R. Vaidogienė

Muzikos mokytojai

Elektrėnų meno
mokykla,
214 kab.

Atvira pamoka su III mėgėjų
solinio dainavimo klasės mokine
V. Kirdeikaite tema „Balsas, jo
lavinimas ir lietuvių liaudies ir
šiuolaikinės muzikos dainose“

G. Židonytė

Muzikos mokytojai

Elektrėnų meno
mokykla

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI
2013-04-01
2013-04-14

Vievio meno mokyklos mokinių
dailės darbų paroda

A.Pupininkienė
V. Debesienė

2013
balandžio
mėn.

Renginys skirtas 2013 – pedagogų M.Sajetienė
metams:
Mokymo priemonių paroda.

2013-04-04
11.00 val.

Elektrėnų savivaldybės mokinių
stalo teniso varžybos

V. Kandrotienė
K. Karsokas

Mokinių dailės
darbai
Pedagogai, pagalbos
mokiniui
specialistai,
mokytojų padėjėjai,
tėvai

Švietimo
paslaugų centro
II aukštas
Pedagoginė
psichologinė
tarnyba

Elektrėnų
„Versmės“
gimnazija

Turime 12 kamštinių stendų

Paroda veikia nuo 2013 m.
balandžio 2 d. iki lapkričio 4 d.
kiekvieną trečiadienį.
Apsilankymo laiką prašome
derinti.
Telefonas pasiteiravimui:
(8-528) 39 784
Kontaktinis asmuo M.Sajetienė
maryte.ppt@elektrenai.lt
Dėl mokyklinio autobuso
skambinti tel. 39826,
kviesti V. Kandrotienę.

7
2013-0406,07
11.00 val.
2013-04-08
10.00 val.

Olimpinio festivalio kaimo
vietovių mokyklų mokinių zoninės
krepšinio 3X3 varžybos.
Anglų kalbos kalbėjimo
konkursas (8-10 kl.)

V. Kandrotienė
D. Galiauskienė
J. Gudeliūnas
L.Bernatavičienė

1996 m. gim.ir jaun.

Vieta bus
patikslinta

8-10 kl. mokiniai

2013-04-10
14.00 val.

Ekonominio modeliavimo
konkursas „Kepurėlės“ (4 ir 9-10
kl. mokiniams)
Olimpinio festivalio bendrojo
lavinimo mokyklų mokinių
smiginio varžybos
Piešinių konkursas tikėjimo
metams pažymėti

L.Bernatavičienė,
P.Tenikis

4, 9-10 kl. mokiniai

Elektrėnų
švietimo
paslaugų centras
Vievio gimnazija

V. Kandrotienė
D. Galiauskienė
Z. Narkeliūnaitė
V. Kandrotienė

Elektrėnų
savivaldybės
mokiniai
mokinių dailės
darbai

Piešinių paroda „Viešpatie, tavo
metai ir mano metai“ skirta
Tikėjimo metams.
Sveikuoliška popietė „Pagrindiniai
sveikos gyvensenos principai“
Olimpinio festivalio bendrojo
lavinimo mokyklų mokinių virvės
traukimo varžybos
Olimpinio festivalio bendrojo
lavinimo mokyklų mokinių
finalinės smiginio varžybos
Pradinių klasių varžybų
„Šviesoforas“ teisėjų kolegijos
pasitarimas

V. Kandrotienė

Mokiniai nuo 7
metų iki 15 metų.

Švietimo
paslaugų centro
II aukštas
Ugdymo
įstaigose.

V. Kandrotienė
V. Baronienė
V. Kandrotienė
D. Galiauskienė
R. Triponas
V. Kandrotienė
D. Galiauskienė

Socialiniai
pedagogai
Ne jaunesni kaip 12
metų mokiniai

Švietimo
paslaugų centras
Elektrėnų sporto
mokykla

Elektrėnų
savivaldybės
mokiniai
Pradinių klasių
mokinių komandos,
vadovai, teisėjai

Jonava

2013-04-12
11.00 val.
2013-04-15
2013-04-30
2013-0415/30
2013-04-17
15.00 val.
2013-04-18
11.00 val.
2013-04-20
11.00 val.
2013-04-22
14.00 val.

Savivaldybės Pradinių klasių varžybų
etapas vyks „Šviesoforas“ II etapas
2012-05-02
12.00 val.

A.Pupininkienė
A. Pranukevičienė
V.Vitkauskaitė,
D. Barusevičienė
L. Salokaitė
(Elektrėnų
policijos
komisariato

Vievio gimnazija

Vievio pradinė
mokykla

Dėl mokyklinio autobuso
skambinti tel. 39826,
kviesti V. Kandrotienę.
Dalyvių sąrašus iki 2013-04-10
atsiųsti el.p.
lina.spc@elektrenai.lt
Dalyvių sąrašus iki 2013-04-05
atsiųsti el.p.
lina.spc@elektrenai.lt
Dėl mokyklinio autobuso
skambinti tel. 39826, kviesti V.
Kandrotienę.
Turime 12 kamštinių stendų
Mokyklų piešiniai priimami iki
balandžio 12 d.

Dėl mokyklinio autobuso
skambinti tel. 39826, kviesti V.
Kandrotienę.
Dėl mokyklinio autobuso
skambinti tel. 39826, kviesti V.
Kandrotienę.
Šviesoforo nuostatai buvo išsiųsti
švietimo įstaigų elektroniniais
pašto adresais. Prikabintą
paraiškos formą pateikti iki
2013-04-19.
Bus organizuojamas mokinių
pavėžėjimas (mokinių, iš tų
mokyklų, kurios neturi savo

8
atstovė)

Matematikos konkursasviktorina „Linksmoji
matematika“ 5-6 klasėms
Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus
ugdytinių meninio skaitymo
konkursas
Pradinių klasių mokinių meninio
skaitymo konkursas

V. Kandrotienė
O. Bukinienė
T. Grigorovič
A. Pupininkienė

5-6 klasių mokiniai

A. Pupininkienė

2013-04-25
14.00 val.

Matematikos konkursasviktorina „Linksmoji
matematika“ 7-8 klasėms

V. Kandrotienė
A. Čerkasovienė

Užsiregistravę
dalyviai, vertinimo
komisija
7-8 klasių mokiniai

2013-04-26
Laiko
teirautis
mokykloje
2013-04-26
11.00 val.

XII Respublikinis fortepijoninių
ansamblių konkursas festivalis
„Skambinu su draugu“

O. Navickienė

Vaikai, tėvai,
mokytojai, komisija

Olimpinio festivalio bendrojo
lavinimo mokyklų lengvosios
atletikos kroso estafečių
varžybos
Olimpinio festivalio bendrojo
lavinimo mokyklų mokinių
zoninės krepšinio varžybos
Ekonomikos olimpiada 9-10 kl.
mokiniams

V. Kandrotienė
D. Galiauskienė
V. Kandrotienė
D. Galiauskienė

Ekonomikos konkursas 9-10 kl.
mokiniams (tema bus patikslinta
vėliau)

2013-04-23
14.00 val.
2013-04-23
10.00 val.

2013-04-24
12.00 val.

2013-0427,28
11.00 val.
2013-04-29
10.00 val.
2013-04-29
12.00 val.

Užsiregistravę
dalyviai, vertinimo
komisija

Semeliškių
vidurinė
mokykla
Lopšelis darželis
„Drugelis“

transporto). Dėl pavėžėjimo
skambinti tel: 34271,
kviesti A. Pupininkienę
Dalyvių sąrašus siųskite el.p.
vidak.spc@elektrenai.lt
iki 2013-04Nuostatai ir anketa pridedami

Mokykla darželis Nuostatai ir anketa pridedami
„Pasaka“
Elektrėnų
„Ąžuolyno“
pagrindinė
mokykla
Elektrėnų meno
mokykla

Dalyvių sąrašus siųskite el.p.
vidak.spc@elektrenai.lt iki 201304-23

Elektrėnų
savivaldybės
mokiniai

Elektrėnų
pusiasalis

Dėl mokyklinio autobuso
skambinti tel. 39826,
kviesti V. Kandrotienę.

Vieta bus
patikslinta

L.Bernatavičienė

Elektrėnų
savivaldybės
mokiniai
9-10 kl. mokiniai

L.Bernatavičienė

9-10 kl. mokiniai

Dėl mokyklinio autobuso
skambinti tel. 39826,
kviesti V. Kandrotienę.
Dalyvių suvestines atsiųsti
iki 2013-04-25 el.p.
lina.spc@elektrenai.lt
Dalyvių suvestines atsiųsti
iki 2013-04-25 el.p.
lina.spc@elektrenai.lt

Elektrėnų
švietimo
paslaugų centras
Elektrėnų
švietimo
paslaugų centras

Maloniai kviečiame
dalyvauti !
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2013-04-30
11.00 val

2013-04
Laiko
teirautis
mokykloje
2013-04
Tikslios
datos ir laiko
teirautis
mokykloje

Olimpinio festivalio bendrojo
lavinimo mokyklų lengvosios
atletikos keturkovės varžybos

V. Kandrotienė
D. Galiauskienė
J. Purvys

1999 m. g. ir
jaunesni

Vievio gimnazija

Muzikinis renginys tema
„Klasika ? romantika ? ar džiazas
?“

A. Pupininkienė
Irena Jasaitienė

Muzikos mokytojai

Vievio meno
mokykla

Solfedžio konkursas „Solfedžio
miestas“ (IV – VI kl.)

R. Vaidogienė

Muzikos mokytojai

Elektrėnų meno
mokykla,
214 kab.

Projekto „Jei ne nugalėti, -tai
garbingai dalyvauti“ vykdymas.

V. Kandrotienė

Dėl mokyklinio autobuso
skambinti tel. 39826,
kviesti V. Kandrotienę.

PROJEKTINĖ VEIKLA
Ugdymo
įstaigos,
sporto mokykla
ES FINANSUOJAMO PROJEKTO „MOKYTOJŲ, TĖVŲ IR VAIKŲ PARTNERYSTĖS IR BENDRADARBIAVIMO TINKLO KŪRIMAS
NACIONALINIU LYGMENIU“ VEIKLA. Projekto SFMIS numeris VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-010.
V. Kandrotienė
Šeimų klubo nariai, Radviliškis
Smulkesnės informacijos
2013-04Savęs pažinimo praktiniai
socialiniai
teirautis. 8 528 39826 arba el.p
08/09/10/
užsiėmimai.
pedagogai, klasių
vidak.spc@elektrenai.lt .
13.00 val
auklėtojai.
Užsiėmimai nemokami.
V. Kandrotienė
Šeimų klubo nariai, Joniškis
Smulkesnės informacijos
2013-04Savęs pažinimo praktiniai
socialiniai
teirautis. 8 528 39826 arba el.p
15/16/17/
užsiėmimai.
pedagogai, klasių
vidak.spc@elektrenai.lt .
13.00 val
auklėtojai.
Užsiėmimai nemokami.
ŠPC projekto, finansuojamo ES
A. Pupininkienė
Širvintų „Atžalyno“ Širvintai
Smulkesnės informacijos
2013-04„Mokytojų, tėvų ir vaikų
progimnazija
teirautis tel. 34271, arba el.p.
16/18
12.00 – 20.00 partnerystės ir bendradarbiavimo
ala.spc@elektrenai.lt
val.
tinklo kūrimas nacionaliniu
lygmeniu“ (trukmė – 2 metai)
mokymai, skirti mokytojams,
dirbsiantiems pagal gyvenimo
2013-04

Mokiniai
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įgūdžių ugdymo metodiką.
Mokymai vyks 25 ak. val. (3 dienos).
Vykdytojai: VŠĮ LIONS QUEST
LIETUVA.

2013-0422/23/24/
13.00 val

V. Kandrotienė

Savęs pažinimo praktiniai
užsiėmimai.

Šeimų klubo nariai,
socialiniai
pedagogai, klasių
auklėtojai.

Anykščiai

Smulkesnės informacijos
teirautis. 8 528 39826 arba el.p
vidak.spc@elektrenai.lt .
Užsiėmimai nemokami.

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS
2013-04-03
9.00 val.

PPT mobilios grupės logopedo
pagalba Pylimų vaikų darželyje.

A.Lauciuvienė
O.Stasiulevičienė

2013-04-11
9.00 val.

PPT mobilios grupės psichologo
ir logopedo pagalba Semeliškių
vaikų darželyje.

A.Lauciuvienė
A.Būdėnienė

2013-04-22
9.00 val.

PPT mobilios grupės psichologo
ir logopedo pagalba Pastrėvio
pagrindinėje mokykloje.

A.Lauciuvienė
N.Jančiauskienė

Pylimų vaikų
lopšelio-darželio
ugdytiniai,
pedagogai, tėvai
Semeliškių vaikų
darželio ugdytiniai,
pedagogai, tėvai.

Pylimų vaikų lopšelis
– darželis

PPT logopedas atvyksta į
įstaigą.
(8-528) 39 784

Semeliškių vaikų
darželis

PPT specialistai atvyksta į
įstaigą.
(8-528) 39 784

Pastrėvio
pagrindinės
mokyklos
ugdytiniai,
pedagogai, tėvai

Pastrėvio pagrindinė
mokykla

PPT specialistai atvyksta į
įstaigą.
(8-528) 39 784

__________________________________________________________________________________
(Švietimo įstaigos pavadinimas)

IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTINIŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSO DALYVIAI

Dalyvio vardas, pavardė

Amžius

Dalyvį rengusio
pedagogo vardas,
pavardė,
kvalifikacija

Kūrinio pavadinimas

Papildoma
informacija

__________________________________________________________________________________
(Švietimo įstaigos pavadinimas)

PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSO DALYVIAI

Dalyvio vardas, pavardė

Amžius

Dalyvį rengusio
pedagogo vardas,
pavardė,
kvalifikacija

Kūrinio pavadinimas

Papildoma
informacija
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PATVIRTINTA
Elektrėnų savivaldybės
Švietimo paslaugų centro direktoriaus
2011 m. kovo 23 d. įsakymu Nr.1 VT - 36
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIŲ UGDYMO
ĮSTAIGŲ AUKLĖTINIŲ, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO UGDYTINIŲ
IR PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ
MENINIO SKAITYMO KONKURSO NUOSTATAI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
Šiuo, ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams bei pradinių klasių mokiniams, skirtu
renginiu siekiama ugdyti vaikų meno bei kūrybos poreikį, skatinti domėtis literatūra, puoselėti
meninio žodžio suvokimą.

2. DALYVIAI
Konkurse gali dalyvauti visų tipų mokyklų teikiančių bendrąjį išsilavinimą, pradinių klasių
mokiniai, priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai bei ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtiniai.

3. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
Konkursas organizuojamas 2 - jose amžiaus grupėse: ikimokyklinio bei priešmokyklinio
ugdymo auklėtiniams ir pradinių klasių mokiniams.
Konkursas vyksta dviem etapais:
■ Pirmasis etapas vyksta ikimokyklinio ugdymo įstaigose bei mokyklose. Už renginio
organizavimą atsakingos renginį organizuojančios įstaigos. Iš kiekvienos įstaigos ne daugiau
kaip penki geriausi, originaliausi skaitovai dalyvauja konkurso II – ajame etape.
■ Antrasis etapas vyksta savivaldybėje. Jį organizuoja Elektrėnų savivaldybės Švietimo
paslaugų centras. I – ojo etapo organizatoriai iki Švietimo paslaugų centro veiklos plane
nurodytos dienos pristato užpildytas trijų geriausių skaitovų anketas.

4. REPERTUARAS
Skaitovai pasirinktinai gali deklamuoti poezijos kūrinį arba prozos ištrauką. Kūrinys skaitomas
lietuvių kalba. Kūrinio trukmė – 3 minutės.
5. KONKURSO LAIKAS IR VIETA
II – ojo etapo konkurso laikas ir vieta skelbiama Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų
centro veiklos plane (balandžio mėnesio)
6. DALYVIŲ PASKATINIMAS
Konkurso dalyviai pagal galimybes apdovanojami padėkos raštais ir dovanėlėmis.
Nuostatus paruošė ŠPC specialistė – metodininkė Ala Pupininkienė, 34271
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Bėgimas už blaivią ir sveiką Lietuvą

Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centras ir sveikuolių klubas jungiasi
prie akcijos „Lietuvių bėgimas už blaivybę“ organizavimo.
.Kiekvieno mėnesio pirmą penktadienį 18.00 val. Lietuvos miestuose ir kituose pasaulio valstybėse,
visur, kur tik yra lietuvių, miesto gatvėmis vyksta masinis bėgimas, skirtas blaivybei ir sveikam
gyvenimo būdui propaguoti.

Artimiausias bėgimas, kuriame kviečiame aktyviai dalyvauti Elektrėnų
savivaldybės gyventojus, vyks 2013 m. balandžio 5 d. (penktadienį) 18.00 val.
Renkamės prie Elektrėnų miesto centrinės bibliotekos.
Akcijos „Lietuvių bėgimas už blaivybę“ iniciatoriai – Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės
koalicija bei Lietuvos sveikuolių sąjunga. Bėgimo šūkis – „Lietuvis reiškia blaivas“, bėgimo idėja –
„Tik blaivi tauta gali išlikti“.
Dainius Kepenis, Lietuvos sveikuolių sąjungos prezidentas, kviesdamas visus pasaulio lietuvius
prisidėti prie šio bėgimo, neslepia optimizmo: „2012 m. prasidėjo ketverius metus truksianti
Lietuvos sveikatos olimpiada, kuria siekiame sustiprinti Lietuvos gyventojų sveikatą. Be to, Seimas
paskelbė 2013 metus Sveikatingumo metais. Manau, kad šis bėgimas tai – graži įžanga. Tokia iš
pačių piliečių kilusi iniciatyva rodo, kad sparčiai keičiasi žmonių požiūris į save ir savo fizinę bei
dvasinę sveikatą“.
Gera sveikata yra brangiau ir už auksą, o stiprus kūnas – už nesuskaičiuojamus turtus. (Biblija,
Senasis testamentas).

Jei esi už blaivią ir sveiką Lietuvą, junkis ir kviesk bendraminčius! Laukiam
visų neabejingų.
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Pradinių (1–4) klasių mokinių
konkurso „Šviesoforas“ nuostatų
1 priedas
………………………………........................................………..............................................
(mokyklos pavadinimas)

TVIRTINU
Direktorius
...................................................
(parašas)

...................................................
(vardas, pavardė)

..................................................
(data)

PRADINIŲ (1–4) KLASIŲ MOKINIŲ KONKURSO „ŠVIESOFORAS“
VARDINĖ PARAIŠKA
.......................................
(data)

.......................................
(vieta)

Prašome leisti dalyvauti konkurso .....................................................................................
(rajoniniame, regioniniame, nacionaliniame)

etape, kuris vyks ...............................................................................................................................
(varžybų data, vieta)

šiems mokiniams:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Mokinio vardas, pavardė

Gimimo data

Klasė

Komandos vadovas .........................................................................................................................
(parašas, vardas, pavardė)

