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METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS
2014-0502/31

2014-05-07
14.00 val.

2014-05-26
14.00 val.

Vaikų ir jaunimo plakatų
konkursas-paroda „Sveika
aplinka – sveikas Aš“ skirtas
Pasaulinei nerūkymo dienai.
Pradinio ugdymo metodinių
grupių pirmininkų metodinis
pasitarimas tema „Metodinės
medžiagos naudojimo galimybės
pradinio ugdymo procese“.
Socialinių pedagogų metodinis
pasitarimas. Socialinių pedagogų
darbo aptarimas-gerosios patirties
sklaida. Konkurso „Sveika
aplinka – sveikas Aš“ aptarimas.

V. Kandrotienė
Socialiniai
pedagogai

7 – 15 m. ir vyresni
mokiniai

Švietimo
paslaugų centras

A. Pupininkienė
L.Živulskienė

Pradinio ugdymo
metodinių grupių
pirmininkai

Švietimo
paslaugų centro
posėdžių salė

V. Kandrotienė
A. Dimšaitė

Socialiniai
pedagogai

Švietimo
paslaugų centras

Nuostatai pridedami.

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI
2014-05-01

Olimpinio festivalio finalinės
virvės traukimo varžybos

V. Kandrotienė
D. Galiauskienė

Ne jaunesni kaip 12
metų mokiniai

Šiaulių raj.,
Meškuičių
gimnazija

2014-05-02
10.00 val.

Olimpinio festivalio lengvosios
atletikos kroso estafečių
varžybos

V. Kandrotienė
D. Galiauskienė

Mokyklų komandos

Elektrėnų
pusiasalis

Mokinių svėrimas nuo 9.00 –
11.00 val. Varžybų atidarymas
12.00 val.
Mokinių svėrimas nuo 9.00 –
11.00 val. Dėl mokyklinio
autobuso skambinti tel. 39826
Dėl mokyklinio autobuso
skambinti tel. 39826, 34271.
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2014-05-05
2014-05-31

Elektrėnų meno mokyklos
mokinių dailės darbų paroda

A. Pupininkienė
J. Davidavičienė

2014-05-06
10.00 val.

Olimpinio festivalio lengvosios
atletikos keturkovės varžybos

V. Kandrotienė
D. Galiauskienė

2014-05-07
10.00 val.

Olimpinio festivalio finalinės
lengvosios atletikos kroso
estafečių varžybos.
Pradinių klasių mokinių konkurso
„Šviesoforas“ III etapas

V. Kandrotienė
D. Galiauskienė

Mokyklų komandos

A. Pupininkienė

Vievio pradinės
mokyklos komanda,
policijos pareigūnas

Ukmergės rajono
Užupio
pagrindinė
mokykla

Olimpinio festivalio lengvosios
atletikos keturkovės tarpzoninės
varžybos
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus vaikų dainų konkursas
„Dainingiausias
ikimokyklinukas“
Olimpinio festivalio lengvosios
atletikos atskirų rungčių
varžybos
Olimpinio festivalio finalinės
lengvosios atletikos atskirų
rungčių varžybos
Olimpinio festivalio finalinės
turizmo varžybos.
Olimpinio festivalio finalinės
kaimo vietovių mokyklų
mokinių virvės traukimo

V. Kandrotienė
D. Galiauskienė

1999 metų gimimo
mokiniai

Alytus

Dėl mokyklinio autobuso
skambinti tel. 39826, 34271.

D. Liubinienė
A. Pupininkienė

Dalyviai, komisija

M/d „Pasaka“

V. Kandrotienė
D. Galiauskienė
J. Purvys
V. Kandrotienė
D. Galiauskienė

Mokinių amžius
neribojamas

Vievio
gimnazijos
stadionas
Šiaulių miesto
stadionas

Iki 2014-05-07 pateikti dalyvių
paraišką
Pridedami nuostatai ir konkurso
paraiškos forma
Dėl mokyklinio autobuso
skambinti tel. 39826, 34271.

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

Mokinių amžius
neribojamas
Ne jaunesni kaip 12
metų mokiniai

2014-05-07
Išvykstame
nuo Vievio
pradinės
mokyklos
8.10 val.
2014-05-09

2014-05-12
10.00 val.

2014-05-14
10.00 val.
2014-05-16

2014-05-16
2014-05-17

Elektrėnų meno
mokyklos mokinių
dailės darbai
1999 metų gimimo
mokiniai

Mokinių amžius
neribojamas

Švietimo
paslaugų centro
II aukštas
Vievio
gimnazijos
stadionas
Kėdainiai

Vieta bus
patikslinta
Šiaulių raj.,
Meškuičių
gimnazija

Dėl mokyklinio autobuso
skambinti tel. 39826, 34271.
Dėl mokyklinio autobuso
skambinti tel. 39826, 34271.

Dėl mokyklinio autobuso
skambinti tel. 39826, 34271.
Dėl mokyklinio autobuso
skambinti tel. 39826, 34271.
Dėl mokyklinio autobuso
skambinti tel. 39826, 34271.
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2014-05-19
10.00 val.

varžybos
Pradinio ugdymo mokinių dainų
konkursas „Dainingiausias
pradinukas“

D. Liubinienė
A. Pupininkienė

Dalyviai, komisija

M/d „Pasaka“

Elektrėnų
mokyklos
darželio
„Žiogelis“
kiemas
Šiauliai

Iki 2014-05-07 pateikti dalyvių
paraišką
Pridedami nauji konkurso
nuostatai ir konkurso paraiškos
forma
Komandos narių sąrašą
(pridedama) iki 2014-05-16
pateikti A. Pupininkienei.

2014-05-22
10.00 val.

Elektrėnų savivaldybės
priešmokyklinio ugdymo įstaigų
ugdytinių varžybos „Drąsūs,
stiprūs, vikrūs“

A. Pupininkienė
L.Komparskienė

Priešmokyklinių
grupių darželių
komandos.

2014-05-23

Olimpinio festivalio kaimo
vietovių mokyklų mokinių
lengvosios atletikos varžybos
Vaikų ir mokinių piešinių
konkursas „Mano šeima“

V. Kandrotienė
D. Galiauskienė

Ne jaunesni kaip 12
metų mokiniai

A. Pupininkienė
J. Davidavičienė

3 – 19 metų vaikai ir Elektrėnų meno
mokiniai
mokykla

Darbus pateikti iki 2014 m. gegužės
30 d. į Elektrėnų meno mokyklos
dailės skyrių.
Nuostatai pridedami

Savivaldybės technologijų
mokytojų ir jų mokinių darbų
paroda

A. Pupininkienė
H. Vaišvila

Technologijų
mokytojai, mokiniai

Užpildytą anketą (pridedama) iki
2014-05-19 siųsti el. p.:
ala.spc@elektrenai.lt

Iki
2014-05-30
2014-05-26
2014-05-30

Elektrėnų
viešosios
bibliotekos
posėdžių salėje

Dėl mokyklinio autobuso
skambinti tel. 39826, 34271.

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS
2014 – 05 – 07
9.00 val.

PPT mobilios grupės
logopedo pagalba Pylimų
vaikų lopšelyje - darželyje.

A.Lauciuvienė
O.Stasiulevičienė

2014 – 05 – 07
13.00 val.

Konsultacinė diena:
Semeliškių vidurinėje
mokykloje.

M.Sajetienė
O.Bukinienė

Pylimų vaikų
lopšelio - darželio
ugdytiniai,
pedagogai, tėvai.
Semeliškių
vidurinės
mokyklos VGK,
pedagogai.

Pylimų vaikų
lopšelis darželis.

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

Semeliškių
vidurinė
mokykla.

PPT ir Švietimo skyriaus
specialistų komanda atvyksta į
mokyklą.

2014 – 05 – 14
12.15 val.
2014 – 05 – 21
13.00 val.
2014 – 05 – 28
9.00 val.
2014 – 05 – 28
11.00 val.

Konsultacinė diena: Elektrėnų
vaikų lopšelyje – darželyje
,,Drugelis“.
Konsultacinė diena: Elektrėnų
mokykloje – darželyje
,,Žiogelis“.
PPT mobilios grupės
logopedo pagalba Semeliškių
vaikų darželyje.

M.Sajetienė
I.Kontrimienė

Konsultacinė diena:
Semeliškių vaikų darželyje.

M.Sajetienė
A.Būdėnienė

M.Sajetienė
L.Komparskienė
A.Lauciuvienė
A.Būdėnienė
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Elektrėnų vaikų l/d
,,Drugelis“ VGK,
pedagogai.
Elektrėnų m/d
,,Žiogelis“ VGK,
pedagogai.
Semeliškių vaikų
darželio
ugdytiniai,
pedagogai, tėvai.
Semeliškių vaikų
darželio VGK,
pedagogai.

Elektrėnų vaikų
l/d ,,Drugelis“.
Elektrėnų m/d
,,Žiogelis“.
Semeliškių
vaikų darželis.
Semeliškių
vaikų darželis.

PPT ir Švietimo skyriaus
specialistų komanda atvyksta į
mokyklą.
PPT ir Švietimo skyriaus
specialistų komanda atvyksta į
mokyklą.
PPT mobilios grupės logopedas
atvyksta į įstaigą.
(8-528) 39 784
PPT ir Švietimo skyriaus
specialistų komanda atvyksta į
mokyklą.

PROJEKTINĖ VEIKLA
2014-05

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

V. Kandrotienė

Mokiniai

Ugdymo
įstaigos,
sporto mokykla

VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINAI
Data, laikas
2014-05-22
12.00 val.
16.00 val.
2014-05-23
12.00 val.

Veiklos pavadinimas
Atsakingas
I valstybinės kalbos mokėjimo
V.Mikalajūnienė
kategorijos egzaminas
LR Konstitucijos pagrindų
egzaminas
II ir III valstybinės kalbos
V.Mikalajūnienė
mokėjimo kategorijos egzaminas

Dalyviai
Užsiregistravę dalyviai

Vieta
Švietimo paslaugų
centras

Pastabos
Registracija būtina iki
2014-05-15

Užsiregistravę dalyviai

Švietimo paslaugų
centras

Registracija būtina iki
2014-05-15
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VAIKŲ IR JAUNIMO PLAKATŲ KONKURSO
„SVEIKA APLINKA – SVEIKAS AŠ“, SKIRTO PASAULINEI NERŪKYMO
DIENAI,
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vaikų ir jaunimo plakatų konkursas „Sveika aplinka – sveikas Aš“ (toliau vadinamas Konkursu)
yra viena iš vaikų ir jaunimo saviraiškos, kūrybiškumo, sveikos gyvensenos ugdymo formų.
2. Konkursas skirtas Pasaulinei nerūkymo dienai.
3. Plakatas yra agitacijos rūšis – šūkis, jo kompoziciją sudaro vaizdiniai elementai, trumpas tekstas,
kuris agituoja, kviečia, kreipiasi; pvz.: ,,Sveikai gyvenkime“, „Ką tu padarei, kad būtum sveikas“,
„Nežudyk savęs iš lėto“ ir panašiai. Plakatui būdinga lakoniškumas, dekoratyvumas, simbolika,
ryškios spalvos, raiškus šriftas (iškart turi būti aišku, ką nori pasakyti šiuo piešiniu). Plakato
ypatumas – teksto ir vaizdo vienybė.
II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
4. Skatinti moksleivius kūrybiniam darbui, skleisti, gilinti jų sveikatos žinias;
5. Ugdyti elgesį, požiūrį į vertybes, formuojančias sveikos gyvensenos pamatus;
6. Formuoti teisingą požiūrį į žalingą įprotį – rūkymą.
III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
7. Konkursą organizuoja Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centras.
8. Konkurse gali dalyvauti ikimokyklinio švietimo įstaigų, bendrojo lavinimo mokyklų vaikai.
9. Kūriniai vertinami 3–6 m., 7–9 m., 10–12 m., 13–15 m., 16−21 m. amžiaus grupėse.
10. Konkursas vyks 2014 m. gegužės 2d. – 23 d.
11. Švietimo įstaigų, vertinimo komisijos išrenka geriausius plakatus
ir pristato juos į Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centrą iki 2014 m. gegužės 23 d..
12. Plakatai gali būti atlikti įvairia technika: akvarele, guašu, tušu, kreidelėmis, pieštukais ir kt., ne
mažesni kaip A3 formato. Darbai turi būti parengti eksponuoti bei etiketuoti (1 priedas): nurodytas
kūrinio pavadinimas, autoriaus vardas, pavardė, klasė, darbo vadovas (jeigu yra), švietimo įstaigos
pavadinimas, adresas. Etiketė įklijuojama dešiniajame eksponuojamos piešinio pusės kampe. Gali
būti ne daugiau 1 vieno autoriaus darbo.
13. Konkurso kūrinių paroda vyks 2014 m. gegužės 26 d. – birželio 18 d. Elektrėnų savivaldybės
švietimo paslaugų centre.
14. Plakatus vertins Švietimo centro direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija: mokytojai,
socialiniai pedagogai.
15. Vertinimo kriterijai:
15.1 temos atskleidimas;
15.2. formos ir turinio originalumas, savitumas;
15.3. autoriaus sąmoningumas;
15.4. meniškumas;
15.5. estetiškumas.
16. Prizininkai apdovanojami diplomais, dalyviai padėkos raštais
rėmėjų dovanomis.
17. Darbus galima atsiimti po parodos uždarymo. Jie saugomi 3 mėnesius
Konkurso koordinatorė – Vida Kandrotienė, Švietimo paslaugų centro specialistė metodininkė.
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VAIKŲ IR JAUNIMO PLAKATŲ KONKURSO
„SVEIKA APLOINKA – SVEIKAS AŠ” KŪRINIŲ ETIKETAVIMAS

2014 metai
Užpildykite spausdintomis raidėmis, iškirpkite ir priklijuokite piešinio gerosios pusės apatiniame
dešiniajame kampe. Etiketės dydį derinkite prie kūrinio, šis pavyzdys nėra standartas.

Tema ………………………………………………………….
Autoriaus vardas ir pavardė
….……………………………………........................................
Amžius………………
Miestas, rajonas ………………………………………………..
Tikslus mokyklos pavadinimas……............................................
………………………………………………………………….
Mokytojo vardas ir pavardė
…………………………………………….................................

