ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO
GEGUŽĖS MĖN. VEIKLOS PLANAS

Data, laikas

Veiklos pavadinimas

Atsakingas
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PATVIRTINTA
Švietimo paslaugų centro direktoriaus
2017-04-28 įsakymu Nr. 1VT-63
Dalyviai
Vieta
4

Registracija,
kita informacija
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SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS
2017 m.
gegužės 10 d.
13.00 val.

Seminaras „Gabių vaikų ugdymas:
iššūkiai, kryptys ir galimybės“
Lektorė: Aida Šimelionienė

2017 m.
gegužės 11 d.
10.00 val.

Seminaras „Metinis darbuotojo
V. Mikalajūnienė
veiklos vertinimas.
Darbuotojo „įkainavimas“ ar
susitarimas dėl bendrų tikslų?“
Lektorės: Eglė Makselytė: VšĮ
„Personalo praktikų paslaugos“
steigėja ir vadovė, lektorė;
Irma Kaminskienė: VšĮ „Personalo
praktikų paslaugos“ steigėja ir
personalo projektų partnerė.
Seminaras tema „Klasės vadovas – A. Pupininkienė
asmenybės ir bendruomenės
ugdytojas“.
Lektorė: Giedrė Valaitienė, Panevėžio

2017 m.
gegužės 11 d.
13.00 val.

A. Pupininkienė

Vievio pradinės
mokyklos
bendruomenė

Vievio pradinė
mokykla

Švietimo įstaigų
vadovai,
pavaduotojai, skyrių
vedėjai

Elektrinės g. 8,
Švietimo paslaugų
centrui priklausanti
salė

Klasių auklėtojai, kiti
norintys dalyvauti

Rungos g. 5,
Švietimo paslaugų
centro posėdžių salė

Perkeltas iš balandžio
mėnesio veiklos plano.
Iki 2017-05-10
registruotis
http://semiplius.lt
Seminaras mokamas.
Bus išduodami
kvalifikacijos
pažymėjimai.
Iki 2017-05-10
registruotis
http://semiplius.lt
Seminaras mokamas.
Bus išduodami
kvalifikacijos
pažymėjimai.

Iki 2017-05-10
registruotis
http://semiplius.lt
Seminaro kaina
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Juozo Miltinio gimnazijos karjeros
planavimo mokytoja, UKC vadovė,
karjeros konsultantė, klasės vadovė
2017 m.
gegužės 17 d.
15.00 val.
2017 m.
gegužės 24 d.
13.00 val.

2017 m.
gegužės 30 d.
14.00 val.

Gerosios patirties sklaidos
renginys, skirtas lietuvių kalbos
mokytojams tema „Mokinių
užklasinio skaitymo pamokų
aprašų pristatymas“.
Seminaras tema „Smulkiosios
motorikos reikšmė gerinant
mokinių skaitymo, rašymo įgūdžius
technologijų pamokose“.
Lektoriai - Rytis Šakys, Vievio
gimnazijos technologijų vyr.
mokytojas; Henrikas Vaišvila,
Elektrėnų "Versmės" gimnazijos
mokytojas ekspertas
Seminaras „Vadovo emocinė
branda (EQ) – būtina sąlyga
motyvuojančiam mikroklimatui
sukurti“. Seminaro lektorė Nomeda
Marazienė, VšĮ Lyderystės ekspertų
grupės vadovė, sertifikuota EQ
trenerė meistrė. Seminaro uždaviniai:
• sustiprinti vadovų savęs
pažinimo įgūdžius ir savivoką,
bei sustiprinti asmeninės
atsakomybės nuostatą;
• įtvirtinti laisvos nuo
manipuliacijų, pagarba,
tolerancija ir
bendradarbiavimu grįstos
komunikacijos modelį;
• transformuoti ribojančius

A. Pupininkienė
E. Kasperavičienė

Lietuvių kalbos
mokytojai

Rungos g. 5,
Švietimo paslaugų
centro posėdžių salė

A. Pupininkienė

Technologijų
mokytojai

Elektrinės g. 8,
Švietimo paslaugų
centrui priklausanti
salė

V. Kandrotienė

Mokyklų vadovai,
pavaduotojai
mokytojai

Elektrinės g. 8

priklausys nuo dalyvių
skaičiaus.
Bus išduodami
kvalifikacijos
pažymėjimai.
Iki 2017-05-16
registruotis
http://semiplius.lt
Iki 2017-05-23
registruotis
http://semiplius.lt
Seminaras nemokamas.
Priemonėms atsinešti 2
eurus.
Bus išduodami
kvalifikacijos
pažymėjimai.
Seminaras mokamas
(apie 20-25 Eur.).
Bus išduodami
kvalifikacijos tobulinimo
pažymėjimai
Registracija būtina iki
gegužės 9 d. tel. 39826.
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Data bus
patikslinta

asmeninį ir komandos
potencialą įsitikinimus ir
požiūrius į potencialą
išlaisvinančius;
Seminaras „Pamokos stebėjimas ir
vertinimas“. Seminaro lektorė
Vitalija Dziuričienė, Panevėžio
„Vyturio“ progimnazijos direktorė. I
vadybinė kategorija. Švietimo
konsultantė.
Seminaro uždaviniai:
• Pasidalinti pamokų stebėjimo
ir vertinimo praktikomis;
• Suvienodinti šiuolaikinės
pamokos sampratą;
• Patobulinti pamokos
stebėjimo, analizės, vertinimo,
grįžtamojo ryšio teikimo
gebėjimus.

V. Kandrotienė

Mokyklų vadovai,
pavaduotojai,
mokytojai

Elektrinės g. 8

Seminaras mokamas.
Bus išduodami
kvalifikacijos tobulinimo
pažymėjimai
Registracija būtina iki
gegužės 9 d. tel. 39826.

METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS
2017 m.
gegužės 5 d.
14.00 val.

Tikybos mokytojų metodinis
pasitarimas.
1. Skaitymo ir rašymo įgūdžių
ugdymas dorinio ugdymo (tikybos)
pamokose.
2. Renginių, skirtų arkivyskupo
T. Matulionio metams paminėti,
aptarimas.

V. Kandrotienė
N. Ustilienė

Tikybos mokytojai

Švietimo paslaugų
centras Rungos g. 5

Registracija
http://semiplius.lt

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI
2017 m.
gegužės 2 – 31 d.
2017 m.
gegužės 3 d.
12.00 val.

Vievio gimnazijos mokinių dailės
darbų paroda

A. Pupininkienė
V. Debesienė

Rusų (užsienio) kalbos 7-8 klasių
mokinių meninio skaitymo
konkurso „O vesna, bez konca i bez
kraju“ II etapas

V. Pranckevičienė
D. Lapinskaitė

Vievio gimnazijos
mokinių dailės
darbai
7-8 klasių mokiniai,
vertinimo komisija

Švietimo paslaugų
centro II aukštas
VšĮ Elektrėnų
profesinio mokymo
centras

Vertinimo komisija
renkasi– 12 val.
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2017 m.

Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo A. Pupininkienė
įstaigų ugdytiniams skirtas
R. Gritienė
muzikinis meninis projektas tema
„Labas smuikui nuskambės ir
draugystė prasidės“.

Ikimokyklinio
ugdymo vaikai

Elektrėnų vaikų
lopšelis – darželis
„Drugelis“

Muzikinis spektaklis ir dailės
gegužės 4 d.
užsiėmimas vyks Elektrėnų vaikų
10.00 – 11.30 val. lopšelyje – darželyje „Drugelis“
gegužės 11 d.
18.00 val.

Baigiamasis projekto renginys

2017 m.
gegužės 8 d.
10.00 val.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus vaikų dainų konkursas
„Dainingiausias ikimokyklinukas“

A. Pupininkienė
A. Ščiukaitienė

Dalyviai, komisija

2017 m.
gegužės 10 d.
10.00 val.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus ugdytinių meninio
skaitymo konkursas

A. Pupininkienė
I. Kontrimienė

Užsiregistravę
dalyviai, vertinimo
komisija

2017 m.
gegužės 12 d.
10.00 val.

Pradinio ugdymo mokinių dainų
konkursas „Dainingiausias
pradinukas“

A. Pupininkienė
D. Liubinienė

Dalyviai, komisija

2017 m.
gegužės 12 d.
12.30 val.

Elektrėnų savivaldybės 5 – 8 kl.
mokinių dainų konkursas
„Dainingiausias moksleivis“

A. Pupininkienė
D. Liubinienė

Dalyviai, komisija

2017 m.
gegužės 17 d.
14.00

Merginų tinklinio varžybos

V.Kandrotienė
R. Šarapienė

Užsiregistravę
mokiniai

Elektrėnų meno
mokyklos salė
Lopšelis – darželis
„Pasaka“

Iki 2017-05-04 pateikti
dalyvių paraišką
Pridedami nuostatai ir
konkurso paraiškos
forma
Lopšelis – darželis
Iki 2017-05-08 pateikti
„Drugelis“
dalyvių paraišką
Pridedami nuostatai ir
konkurso paraiškos
forma
„Ąžuolyno“
Iki 2017-05-09 pateikti
progimnazija
dalyvių paraišką
Pridedami nuostatai ir
konkurso paraiškos
forma
„Ąžuolyno“
Iki 2017-05-09 pateikti
progimnazija
dalyvių paraišką
Pridedami nuostatai ir
konkurso paraiškos
forma
Elektrėnų „Versmės“ Registruotis
gimnazija
iki 2017-05-15
tel. 8 68647156
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2017 m.
gegužės 19 d.

LGMO 9-oji Lietuvos gamtos
mokslų olimpiada

V. Kandrotienė

7-9 klasių
užsiregistravę
mokiniai
3 – 19 metų vaikai ir
mokiniai

Vilnius

Registracija iki gegužės
11 dienos 8 val.

Iki
2017 m.
gegužės 26 d.

Vaikų ir mokinių piešinių konkursas
„Mano šeima“

A. Pupininkienė
J. Davidavičienė

Elektrėnų meno
mokykla

V. Kandrotienė

Kūno kultūros
mokytojai

Palanga

A. Pupininkienė
H. Vaišvila

Technologijų
mokytojai, mokiniai

Elektrėnų viešosios
bibliotekos salė

Darbus pateikti iki 2017
m. gegužės 26 d. į
Elektrėnų meno
mokyklos dailės skyrių.
Nuostatai pridedami
Tikslesnė informacija ir
išsami festivalio
programa bus paskelbta
vėliau. Registracija
būtina tel. 39826.
Užpildytą anketą
(pridedama) iki pateikti

2017 m.
gegužės 27/28 d.

Sporto festivalis „Sportas visiems“.

Preliminarus
ekspozicijos
laikotarpis
2017 m. gegužės
29 d. – 2017 m.
birželio 2 d.

Savivaldybės technologijų mokytojų ir
jų mokinių darbų paroda

Preliminarios
datos:
2017 m. gegužės
4, 9, 11, 16, 18,
23, 25, 30 d.

Mokinių (vaikų) specialiųjų
ugdymosi poreikių vertinimas

iki 2017 m. gegužės 24 d.

siųsti el. p.:
ala.spc@elektrenai.lt

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS
A.Lauciuvienė

Elektrėnų
,,Ąžuolyno“
progimnazijos,
Kietaviškių
pagrindinės
mokyklos, Elektrėnų
mokyklos – darželio
,,Žiogelis“,
,,Diemedžio“
ugdymo centro
(Elektrėnų šeimos
namai), Vievio
lopšelio – darželio
,,Eglutė“, Elektrėnų
pradinės mokyklos,

Pedagoginė
psichologinė tarnyba

Informacija apie tikslią
datą ir laiką iš anksto
derinama su ugdymo
įstaigomis/tėvais
(globėjais).
Kontaktinis asmuo:
A.Lauciuvienė
Tel.: (8-528) 39 784
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Vievio pradinės
mokyklos ugdytiniai
Kietaviškių
pagrindinės
mokyklos
bendruomenė
Kietaviškių
pagrindinės
mokyklos
bendruomenė
Kietaviškių
pagrindinės
mokyklos
bendruomenė
Semeliškių vaikų
darželio
bendruomenė

2017 m.
gegužės 5 d.
10.00 val.

PPT mobilios grupės psichologo
individuali ir grupinė veikla
Kietaviškių pagrindinėje mokykloje

S. Ceslevičienė

Kietaviškių
pagrindinė mokykla

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

2017 m.
gegužės 12 d.
10.50 val.

PPT mobilios grupės psichologo
grupinė veikla Kietaviškių
pagrindinėje mokykloje

S. Ceslevičienė

Kietaviškių
pagrindinė mokykla

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

2017 m.
gegužės 19 d.
10.50 val.

PPT mobilios grupės psichologo
grupinė veikla Kietaviškių
pagrindinėje mokykloje

S. Ceslevičienė

Kietaviškių
pagrindinė mokykla

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

2017 m.
gegužės 19 d.
9.00 val.

PPT mobilios grupės logopedo
individuali veikla Semeliškių vaikų
darželyje

K.Barteševičiūtė

Semeliškių vaikų
darželis

PPT mobilios grupės
logopedas atvyksta į
įstaigą.
(8-528) 39 784
PPT mobilios grupės
logopedas atvyksta į
įstaigą.
(8-528) 39 784
Projekto dalyviai: iš
anksto numatyta tikslinė
dalyvių grupė: 13 – 18
metų mergaitės

2017 m.
gegužės 26 d.
9.00 val.

PPT mobilios grupės logopedo
individuali veikla Pylimų vaikų
lopšelyje - darželyje

K.Barteševičiūtė

Pylimų vaikų
lopšelio - darželio
bendruomenė

Pylimų vaikų lopšelis
- darželis

2017 m. gegužės
3, 4, 11 d.
nuo 15. 00 val.

Projekto ,,Mergaičių programa“
vykdymas

A.Sasnauskienė
S. Ceslevičienė

Elektrėnų Šeimos
namų ugdytinės

Pedagoginė
psichologinė tarnyba

TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO (toliau - TAU) RENGINIŲ GRAFIKAS
2017 m.
gegužės 3 d.
14.00 val.

Studijų pabaigos šventė TAU studentams
Svečias – P. Kovas su paskaita tema
„Gyvenimas audroje“

A. Pupininkienė
V. Kandrotienė
L. Bernatavičienė

Visų fakultetų
TAU studentai
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PATVIRTINTA
Elektrėnų savivaldybės
Švietimo paslaugų centro direktoriaus
2014 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr.1 VT – 24
PRADINIO UGDYMO MOKINIŲ DAINŲ KONKURSO
„DAININGIAUSIAS PRADINUKAS“ NUOSTATAI
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
Konkursą organizuoja Elektrėnų savivaldybės muzikos mokytojų metodinis būrelis.
Konkurso globėjas – Elektrėnų Švietimo paslaugų centras. Konkurso tikslai: ugdyti vaikų
kūrybiškumą, išbandyti įvairius muzikos stilius savo ir kompozitorių kūryboje, skatinti sceninę meninę saviraišką, puoselėti įvairių dainavimo žanrų tradicijas.
2. KONKURSO DALYVIAI
Konkurso dalyviai - Elektrėnų savivaldybės pradinio ugdymo mokiniai, kurių amžius nuo 7
iki 10 metų. Konkurso dalyvių skaičius neribojamas. Kategorijos - solistai, duetai, trio,
ansambliai.
3. REIKALAVIMAI DAINOMS
Atlikėjas ar vienas kolektyvas atlieka vieną pasirinktą dainą. Dainos trukmė neribojama,
atliekama akompanuojant instrumentu arba naudojama minusinė fonograma. Instrumentai:
akustiniai arba pagal atlikėjo poreikius ir muzikos stilių.
4. KONKURSO ETAPAI
Pirmasis etapas vyksta švietimo įstaigose iki balandžio 30 d.
Antrasis etapas vyksta gegužės mėnesį. Konkurso vieta, data ir laikas skelbiamas Švietimo paslaugų
centro gegužės mėnesio veiklos plane. Dalyvio paraišką, iki nurodytos datos, pateikti Švietimo
paslaugų centrui.
5. ATLIKĖJŲ VERTINIMAS
Atlikėjai bus vertinami pagal šiuo kriterijus:
1. Literatūrinio ir muzikinio teksto atlikimo kokybė.
2. Bendras sceninis įvaizdis (artistiškumas, laikysena).
3. Atlikėjo ir akompaniatoriaus ansambliškumas.
6. NOMINACIJOS
1.
2.
3.
4.

Dainingiausias dainorėlis.
Išraiškingiausias atlikėjas.
Jauniausias atlikėjas ir t.t.
Nominantai bei jų pedagogai bus apdovanoti diplomais bei, pagal galimybes, asmeninėmis
dovanėlėmis.
7. BENDRA INFORMACIJA

Visi dalyviai atlieka finalinę bendrą dainą.
Organizatoriai: Švietimo paslaugų centro specialistė metodininkė - Ala Pupinikienė, tel.: 34271,
Mokyklos darželio „Pasaka“ ir „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos muzikos pedagogė Dalia
Liubinienė, tel:.8 612 04865
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_______________________________________________________________________________
(Švietimo įstaigos pavadinimas)

PRADINIO UGDYMO MOKINIŲ DAINŲ KONKURSO
„DAININGIAUSIAS PRADINUKAS“ DALYVIAI
Dalyvio
vardas,
pavardė

Amžius

Dalyvį rengusio
pedagogo
vardas, pavardė,
kvalifikacija

Kūrinio pavadinimas

Papildoma
informacija
(dėl instrumentų
ar kitų
rekvizitų)

Informaciją pateikusio asmens vardas, pavardė, pareigos, kontaktai ________________________

Įstaigos vadovas

___________________

__________________________
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PATVIRTINTA
Elektrėnų savivaldybės
Švietimo paslaugų centro direktoriaus
2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr.1 VT - 50
IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ DAINŲ KONKURSO
„DAININGIAUSIAS IKIMOKYKLINUKAS“ NUOSTATAI
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
Konkursą organizuoja Elektrėnų savivaldybės muzikos mokytojų metodinis būrelis.
Konkurso globėjas – Elektrėnų Švietimo paslaugų centras. Konkurso tikslai: ugdyti vaikų
kūrybiškumą, išbandyti įvairius muzikos stilius savo ir kompozitorių kūryboje, skatinti sceninę meninę saviraišką, puoselėti įvairių dainavimo žanrų tradicijas.
2. KONKURSO DALYVIAI
Konkurso dalyviai - Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų ugdytiniai, kurių amžius nuo
2 iki 7 metų. Konkurso dalyvių skaičius neribojamas. Kategorijos - solistai.
3. REIKALAVIMAI DAINOMS
Atlikėjas dainuoja 1 dainą, kurios tekstas turi būti atliekamas lietuvių kalba. Dainos trukmė
neribojama, atliekama akompanuojant instrumentu arba naudojama minusinė fonograma.
Instrumentai: akustiniai arba pagal atlikėjo poreikius ir muzikos stilių.
4. KONKURSO DATA, VIETA, LAIKAS
Konkurso vieta, data ir laikas skelbiamas Švietimo paslaugų centro gegužės mėnesio
veiklos plane. Dalyvio paraišką, iki nurodytos datos, pateikti Švietimo paslaugų centrui.
5. ATLIKĖJŲ VERTINIMAS
Bus vertinama literatūrinio ir muzikinio atlikimo kokybė, bendras sceninis įvaizdis
(artistiškumas, laikysena), atlikėjo ir akompaniatoriaus ansambliškumas.
6. NOMINACIJOS
Atsižvelgiant į konkurso dalyvių skaičių bus renkamas „Dainingiausias dainorėlis“,
„Išraiškingiausias atlikėjas“, „Jauniausias atlikėjas“. Nominantai, pagal galimybes, bus apdovanoti
asmeninėmis dovanėlėmis ir padėkos raštais.

Organizatoriai: Švietimo paslaugų centro specialistė metodininkė - Ala Pupinikienė, tel.: 34271,
Mokyklos darželio „Pasaka“ ir „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos muzikos pedagogė Dalia
Liubinienė, tel:.8 612 04865
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________________________________________________________________________________
(Švietimo įstaigos pavadinimas)

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ DAINŲ KONKURSO
„DAININGIAUSIAS IKIMOKYKLINUKAS“
DALYVIAI

Dalyvio
vardas,
pavardė

Amžius

Dalyvį rengusio
pedagogo
vardas, pavardė,
kvalifikacija

Kūrinio pavadinimas

Papildoma
informacija
(dėl instrumentų
ar kitų
rekvizitų)

Informaciją pateikusio asmens vardas, pavardė, pareigos, kontaktai _________________________
Įstaigos vadovas

___________________

__________________________
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_______________________________________________________________________________
(Švietimo įstaigos pavadinimas)

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJŲ IR JŲ
MOKINIŲ DARBŲ PARODOS DALYVIAI
Dalyvio
vardas,
pavardė

Amžius

Dalyvį rengusio
pedagogo
vardas,
pavardė,
kvalifikacija

Kūrinio/darbelio
pavadinimas

Papildoma
informacija
(reikalingų stalų,
darbų
eksponavimui,
kiekis)

Informaciją pateikusio asmens vardas, pavardė, pareigos, kontaktai ________________________
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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 penkių 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 (kovo - balandžio mėnesiais)
6. DALYVIŲ PASKATINIMAS
Konkurso dalyviai pagal galimybes apdovanojami padėkos raštais ir dovanėlėmis.
Nuostatus paruošė ŠPC specialistė – metodininkė Ala Pupininkienė, 34271
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PATVIRTINTA
Elektrėnų meno mokyklos direktoriaus
2017 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. V1-21
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VAIKŲ IR MOKINIŲ PIEŠINIŲ
KONKURSAS “MANO ŠEIMA”
NUOSTATAI
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Elektrėnų savivaldybės vaikų ir mokinių piešinių konkurso “Mano šeima”
nuostatai reglamentuoja konkurso organizavimo ir vykdymo tvarką, konkurso darbų vertinimą ir
apdovanojimus.
2. Konkurso tikslai:
2.1. vaikus ir mokinius skatinti puoselėti šeimos tradicijas, išreikšti deramą pagarbą ir dėmesį
brangiausiems žmonėms.
2.2. skatinti vaikų ir mokinių kūrybiškumą, savarankiško darbo įgūdžius.
2.3.Elektrėnų savivaldybės vaikų ir mokinių piešinių konkursą „Mano šeima” organizuoja
Elektrėnų meno mokykla. Partneris Elektrėnų švietimo paslaugų centras.
II.

KONKURSO DALYVIAI

1. Konkurse gali dalyvauti Elektrėnų savivaldybės vaikai ir mokiniai nuo 4 iki 19 metų
amžiaus.
2. Dalyviai skirstomi į 4 amžiaus grupes:
I. grupė 3 – 6 metų;
II. grupė 7 – 10 metų;
III. grupė 11 – 14 metų;
IV. grupė 15 – 19 metų.
III.

DARBŲ REIKLAVIMAI

3. Konkursiniai darbai pateikiami A4, A3 formato.
4. Darbo atlikimo techniką ir priemones dalyvis pasirenka savarankiškai. Nepriimami koliažai,
kompiuteriu sukurti piešiniai, nuotraukos.
5. Kiekvieno darbo kitoje pusėje (apačioje dešinėje) turi būti priklijuota dalyvio anketa
(nuostatų 1 priedas). Dalyvio anketa pildoma aiškiai parašytomis didžiosiomis raidėmis arba
kompiuteriu, nurodant :
5.1. piešinio autoriaus vardas, pavardė, amžius;
5.2. ugdymo įstaigos pavadinimas, miestas;
5.3. mokytojo vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris.
6. Darbų skaičius neribojamas. Siunčiant piešinius pridedamas dalyvių sąrašas (nuostatų 2
priedas).
IV. LAIKAS IR VIETA
7. Darbai pristatomi iki 2017 m. gegužės 26 d.
8. Darbai siunčiami paštu konkursui “Mano šeima” , Elektrėnų meno mokykla, Rungos g. 5,
LT 26110, Elektrėnai.
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V.

DARBŲ VERTINIMAS

9. Darbą vertina organizatorių sudaryta vertinimo komisija. Vertinant bus atsižvelgiama į
netradicinį portretinės situacijos traktavimą, techninį darbo įvykdymą, piešinio išraiškingumą.
10. Iš kiekvienos amžiaus grupės bus atrenkami I – III vietų laimėtojai.
11. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę skirti papildomas nominacijas ir prizus.
12. Konkurso sąlygas neatitinkantys darbai, netiksliai metrikuoti arba pateikti pasibaigus
terminui yra nevertinami.
VI.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Konkurso nugalėtojai bus informuojami anketoje nurodytu el. paštu. arba telefonu.
14. Pasibaigus konkursui diplomus, padėkas, dovanas galima atsiimti iš anksto suderinus su
organizatoriais.
15. Papildoma informaciją teikia: Julija Davidavičienė tel. 861417971, el. paštas
julija.davidaviciene@gmail.com
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I priedas

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VAIKŲ IR MOKINIŲ PIEŠINIŲ
KONKURSO „MANO ŠEIMA“ 2017 M.
DALYVIO ANKETA
Piešinio autoriaus
vardas, pavardė (amžius)
Tikslus švietimo
įstaigos pavadinimas
Mokytojo
vardas, pavardė (telefono
numeris, elektroninio pašto
adresas)

Piešinio autoriaus
vardas, pavardė (amžius)
Tikslus švietimo
įstaigos pavadinimas
Mokytojo
vardas, pavardė (telefono
numeris, elektroninio pašto
adresas)

* Dalyvio anketą pildyti didžiosiomis raidėmis arba kompiuteriu.
* Dalyvio anketą klijuoti piešinio kitoje pusėje.

16
II priedas

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VAIKŲ IR MOKINIŲ PIEŠINIŲ
KONKURSO „MANO ŠEIMA“ 2017 M.
TEIKIAMŲ DARBŲ DALYVIŲ SĄRAŠAS

(Mokyklos pavadinimas)

Eil.
Nr.

Piešinio autoriaus vardas, pavardė

Amžius Mokytojo vardas, pavardė

* Dalyvio anketą pildyti didžiosiomis raidėmis arba kompiuteriu.
* Dalyvio anketą klijuoti piešinio kitoje pusėje.
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PATVIRTINTA
Elektrėnų savivaldybės
Švietimo paslaugų centro direktoriaus
2017 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr.1 VT -58
5 – 8 KLASIŲ MOKINIŲ DAINŲ KONKURSO
„DAININGIAUSIAS MOKSLEIVIS“ NUOSTATAI
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
Konkursą organizuoja Elektrėnų savivaldybės muzikos mokytojų metodinis būrelis. Konkurso
globėjas – Elektrėnų Švietimo paslaugų centras. Konkurso tikslai: ugdyti mokinių kūrybiškumą,
išbandyti įvairius muzikos stilius savo ir kompozitorių kūryboje, skatinti sceninę - meninę
saviraišką, puoselėti įvairių dainavimo žanrų tradicijas.
2. KONKURSO FESTIVALIO DALYVIAI
Kategorijos: solistai, duetai, ansambliai, trio, kvartetai ir t. t.
Konkurso – festivalio dalyvių skaičius neribojamas.
Dalyviai- Elektrėnų savivaldybės 5-8 klasių mokiniai.
3. REIKALAVIMAI DAINOMS
Vienas solistas ar kolektyvas atlieka vieną pasirinktą dainą.
Dainos trukmė neribojama.
Atliekama akompanuojant instrumentu arba naudojama minusinė fonograma.
4. KONKURSO –FESTIVALIO ETAPAI
Pirmas etapas: vyksta švietimo įstaigose iki balandžio 30 d.
Antras etapas: vyksta gegužės mėnesį. Konkurso vieta, data ir laikas skelbiamas Švietimo paslaugų
centro gegužės mėnesio veiklos plane. Dalyvio paraišką pagal pridedamą formą, iki nurodytos
datos, pateikti Švietimo paslaugų centrui.
5.ATLIKĖJŲ VERTINIMAS
Literatūrinio ir muzikinio teksto atlikimo kokybė.
Bendras sceninis įvaizdis (artistiškumas, laikysena).
Atlikėjo ir akompaniatoriaus ansambliškumas.
6.NOMINACIJOS
Laureatai pagal galimybes bus apdovanojami asmeninėmis arba kolektyvinėmis dovanėlėmis bei
padėkomis.

Kontaktinė informacija:
Dėl organizacinių klausimų kreiptis į Alą Pupininkienę: 8 528 34271
Dėl techninių ar kito inventoriaus klausimų kreiptis į muzikos pedagogę Dalią Liubinienę:
+370 612 04865
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_______________________________________________________________________________
_
(Švietimo įstaigos pavadinimas)

5 – 8 KLASIŲ MOKINIŲ DAINŲ KONKURSO
„DAININGIAUSIAS MOKSLEIVIS“ DALYVIAI

Dalyvio
vardas,
pavardė

Amžius

Dalyvį rengusio
pedagogo
vardas, pavardė,
kvalifikacija

Kūrinio pavadinimas

Informaciją pateikusio asmens vardas, pavardė, pareigos, kontaktai
_________________________
Įstaigos vadovas
___________________
__________________________

Papildoma
informacija
(dėl instrumentų
ar kitų
rekvizitų)

