ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO
2018 M. GEGUŽĖS MĖN. VEIKLOS PLANAS
PATVIRTINTA
Švietimo paslaugų centro direktoriaus
2018-04-30 įsakymu Nr.1VT-45
Data, laikas

Veiklos pavadinimas

Atsakingas

Dalyviai

Vieta
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SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, ATVIROS VEIKLOS, EDUKACINĖS IŠVYKOS
2018 m.
gegužės 3 d.
10.00 val.

2018 m.
gegužės 7 d.
9.30 val.
2018 m.
gegužės 8 d.
10.00 val.

2018 m.
gegužės 14 d.
12.00 val.

Seminaras „Kaip taikyti
Europos psichoaktyviųjų
medžiagų vartojimo prevencijos
kokybės standartus“.
Lektoriai - Narkotikų, tabako ir
alkoholio kontrolės departamento
specialistai.
Atvira veikla tema „Takeliu į
augalų pasaulį“.
Lektorė: Ingrida Tviragienė,
auklėtoja
Forumas - diskusija „Sveikatos
ir lytiškumo ugdymo programos
įgyvendinimas mokykloje“.
Lektorė - Kaišiadorių vyskupijos
šeimos centro vadovė Judita
Bernatonienė.

V. Kandrotienė

Socialiniai
pedagogai

Buvusioje
Elektrėnų
savivaldybės
tarybos salėje
Elektrinės g. 8

Registracija http://semiplius.lt

A. Pupininkienė
I. Tviragienė

Ikimokyklinio,
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

Lopšelis –
darželis „Eglutė“

Iki 2018-05-04 registruotis
http://semiplius.lt
Bus išduodamos pažymos

V. Kandrotienė

Švietimo įstaigų
vadovai

Elektrėnų
savivaldybės
tarybos salėje
Rungos g. 5

Registracija http://semiplius.lt

Seminaras „Mokinių vertinimas
ir įsivertinimas pamokoje“
Lektorė: Audronė Šarskuvienė

A. Pupininkienė

Kietaviškių
pagrindinės
mokyklos
bendruomenė

Kietaviškių
pagrindinė
mokykla

Iki 2018-05-11 registruotis
http://semiplius.lt
Seminaras mokamas.
Bus išduodami kvalifikacijos
pažymėjimai.

2018 m.
gegužės 16 d.
9.40 val.
Išvykstame
nuo ŠPC
kiemelio
2018 m.
gegužės 17 d.
9.00 val.
2018 m.
gegužės 23 d.
9.00 val.

2018 m.
gegužės 25 d.
10.00 val.
2018 m.
gegužės 30 d.
14.00 val.

2018 m.
gegužės 31 d.
13.00 val.
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Specialieji
pedagogai,
logopedai

Metodinės priemonės vaikų
kalbos ir kalbėjimo vertinimui
pristatymas, aprobavimas
Pranešėja: R. Čižienė, logopedė

A. Pupininkienė
R. Čižienė

Atvira veikla tema
„Eksperimentai per pasakas –
nauji atradimai vaikams“.
Lektorė: Jolanta Liepis, auklėtoja
Seminaras ,,Smurto ir patyčių
prevencija ir intervencija
švietimo įstaigose“
Lektorės: A. Sasnauskienė,
Elektrėnų PPT socialinė pedagogė.
A. Zacharevičienė Vilniaus PPT
socialinė pedagogė.
Atvira veikla, skirta
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
pedagogams. Kūrybinė diena
tema „Spalvos ir spalviukai“
Praktinis užsiėmimas tema
„Akompanimentas be natų“.
Lektorės: Vaida Vanagaitė,
Vilniaus kolegijos lektorė,
Nemenčinės muzikos mokyklos
mokytoja; Saulė Kruopytė,
Vilniaus kolegijos lektorė
Mokymai „Pagalbos teikimas
vaikams, galimai
nukentėjusiems nuo seksualinio
išnaudojimo“.
Lektoriai: Globos namų

A. Pupininkienė
J. Liepis

Ikimokyklinio,
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

A. Sasnauskienė

Švietimo įstaigų
socialiniai
pedagogai ir vaiko
gerovės komisijų
nariai, atsakingi už
smurto ir patyčių
prevenciją.
Ikimokyklinio,
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

A. Pupininkienė
L. Komparskienė

Vievio pradinė
mokykla

Iki 2018-05-09 registruotis
http://semiplius.lt
Organizuojamas pavėžėjimas,
kreiptis į metodininkę
A. Pupininkienę

Lopšelis –
Iki 2018-05-16 registruotis
darželis „Pasaka“ http://semiplius.lt
Užsiėmimo trukmė – 1 val..
Bus išduodamos pažymos
Švietimo
Registruotis http://semiplius.lt
paslaugų centro
Seminaras nemokamas.
posėdžių salė,
Bus išduodami kvalifikacijos
Rungos g. 5
pažymėjimai.

Lopšelis –
darželis
„Žiogelis“

A. Pupininkienė

Muzikos mokytojai

Elektrėnų meno
mokykla

V. Kandrotienė

Švietimo įstaigų
vadovai,
savivaldybės
socialiniai
darbuotojai,

Buvusioje
Elektrėnų
savivaldybės
tarybos salėje
Elektrinės g. 8

Iki 2018-05-24 gali
užsiregistruoti iki 15 pedagogų
veiklos stebėjimui
Registracija: http://semiplius.lt
Bus išduodamos pažymos
Iki 2018-05-29 registruotis
http://semiplius.lt
Užsiėmimo trukmė – 2 val 30 min.
Bus išduodamos pažymos

Registracija http://semiplius.lt
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socialiniai
pedagogai.

„Užuovėja“ vaikų, nukentėjusių
nuo seksualinės prievartos,
pagalbos centro darbuotojai.

METODINIAI PASITARIMAI
2018 m.
gegužės 14 d.
14.00 val.

2018 m.
gegužės 28 d.
14.00 val.

2018 m.
gegužės mėn.

Informacinių technologijų
mokytojų metodinis pasitarimas
dėl konkurso „Išmaniausias
informacinių technologijų
žinovas 5-6 kl.“ nuostatų
patvirtinimo.
Psichologų metodinis
pasitarimas.
1. R. Perednienės pranešimas
„Mainfuldnes įsisąmoninimu
grįsta streso įveikimo programa“.
2. Ankstyvojo ikimokyklinio
amžiaus vaikų adaptacijos
vertinimo pristatymas.
3. Pasidalinimas patirtimi vykdant
Ankstyvosios intervencijos
programą rūkantiems.
4. Darbinėje veikloje pasitaikančių
atvejų aptarimas, einamųjų ir
organizacinių klausimų
nagrinėjimas.
Susitikimai su švietimo įstaigų
vadovais ir pedagogais
metodinės veiklos klausimais

V. Kandrotienė
N. Kriščiūnienė
D. Galinienė

Informacinių
technologijų
mokytojai

Elektrėnų
„Versmės“
gimnazija

Registracija http://semiplius.lt

V. Kandrotienė
R. Perednienė

Psichologai

Švietimo
paslaugų centras

Registracija http://semiplius.lt

A. Pupininkienė
V. Kandrotienė
V. Pranckevičienė

Elektrėnų
savivaldybės
formaliojo ir
neformalioji
švietimo įstaigų
vadovai, pedagogai,
Elektrėnų
savivaldybės
administracijos

Elektrėnų
savivaldybės
formaliojo ir
neformalioji
švietimo įstaigos

Po susitikimų bus atliekama
metodinės veiklos švietimo
įstaigose situacijos analizė
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švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vyr.
specialistė G.
Ignatavičienė

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI
2018 m.
gegužės
2–31 d.

Kietaviškių pagrindinės mokyklos
mokinių dailės darbų paroda

A. Pupininkienė
A. Taparauskienė

Kietaviškių
pagrindinės
mokyklos mokinių
dailės darbai
Užregistruoti
projekto paraiškoje
„Ąžuolyno“
progimnazijos 7 – 8
klasių mokiniai (iki
45 mokinių),
mokytojai (iki 4
mokytojų)

Švietimo
paslaugų centro
II aukštas

2018 m.
gegužės 9 d.
Pagal
suderintą
laiką

„Ąžuolyno“ progimnazijos 7 – 8
klasių mokinių edukacinė išvyka
pagal projekto „Profesinio
mokymo ir mokymosi visą
gyvenimą populiarinimas
Lietuvoje“ veiklas.

A. Pupininkienė
A. Kučinskienė

2018 m.
gegužės 9 d.
10.00 val.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus ugdytinių meninio
skaitymo konkursas

A. Pupininkienė
L. Komparskienė

Užsiregistravę
dalyviai, vertinimo
komisija

Mokykladarželis
„Žiogelis“

2018 m.
gegužės 18 d.
10.00 val.

Pradinio ugdymo mokinių dainų
konkursas „Dainingiausias
pradinukas“

A. Pupininkienė
D. Liubinienė

Dalyviai, komisija

„Ąžuolyno“
progimnazija

2018 m.
gegužės 18 d.
12.00 val.

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

A. Pupininkienė
D. Liubinienė

Dalyviai, komisija

„Ąžuolyno“
progimnazija

V. Kandrotienė

7-9 klasių
užsiregistravę
mokiniai

Vilnius

2018 m.
LGMO 9-oji Lietuvos gamtos
gegužės 19 d. mokslų olimpiada

Vilniaus
Jeruzalės darbo
rinkos mokymo
centras

Išvykos metu vyks nacionalinis
inžinerinės pramonės sektoriaus
profesinio meistriškumo
konkursas, mokiniai bus
supažindinti su įvairiomis
profesijomis, aplankys praktinio
mokymo bazes, dalyvaus
įvairiuose veiklinimo
užsiėmimuose
Iki 2017-05-04 pateikti dalyvių
paraišką
Pridedami nuostatai ir konkurso
paraiškos forma
Iki 2018-05-15 pateikti dalyvių
paraišką
Pridedami nuostatai ir konkurso
paraiškos forma
Iki 2018-05-15 pateikti dalyvių
paraišką
Pridedami nuostatai ir konkurso
paraiškos forma
Registracija iki gegužės 11
dienos 8 val.

2018 m.
gegužės 23 d.
10.00 val.
2018 m.
gegužės 28 d.
– 2017 m.
birželio 3 d.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus vaikų dainų konkursas
„Dainingiausias
ikimokyklinukas“
Elektrėnų savivaldybės
technologijų mokytojų ir jų
mokinių darbų paroda

A. Pupininkienė
A. Ščiukaitienė
A. Pupininkienė
H. Vaišvila
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Dalyviai, komisija

Technologijų
mokytojai, mokiniai

Lopšelis –
Iki 2018-05-17 pateikti dalyvių
darželis „Pasaka“ paraišką
Pridedami nuostatai ir konkurso
paraiškos forma
Elektrėnų
Užpildytą anketą (pridedama)
pateikti iki 2018 m. gegužės 22 d.,
viešosios
siųsti el. p.: ala.spc@elektrenai.lt
bibliotekos salė

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS
Preliminarios Mokinių (vaikų) specialiųjų
datos:
ugdymosi poreikių vertinimas.
2018 m.
gegužės mėn.
3, 8, 10, 15,
17, 22, 24, 29,
31 d.

2018 m.
gegužės 2 d.
9.00 val.
2018 m.
gegužės 8 d.
9.00 val.

PPT mobilios grupės specialiojo
pedagogo pažintinių gebėjimų
lavinimo programos ,,Mokausi
žaisdamas“ veikla Pylimų vaikų
lopšelyje - darželyje.
PPT mobilios grupės specialiojo
pedagogo pažintinių gebėjimų
lavinimo programos ,,Mokausi
žaisdamas“ veikla Pylimų vaikų
lopšelyje - darželyje.

A. Lauciuvienė

M. Sajetienė

G. Mačionienė

Numatoma: Vievio
gimnazijos,
Elektrėnų
,,Ąžuolyno“
progimnazijos,
Elektrėnų pradinės
mokyklos, Vievio
pradinės mokyklos,
Elektrėnų darželio mokyklos
,,Žiogelis“,
Elektrėnų lopšelio –
darželio ,,Pasaka“,
mokiniai (vaikai)
Pylimų vaikų
lopšelio - darželio
vaikai, tėvai,
pedagogai

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

Pylimų vaikų
lopšelio - darželio
vaikai, tėvai,
pedagogai

Pylimų vaikų
PPT mobilios grupės specialioji
lopšelis - darželis pedagogė atvyksta į įstaigą.
Tel.: (8-528) 39 784

Pylimų vaikų
PPT mobilios grupės specialioji
lopšelis - darželis pedagogė atvyksta į įstaigą.
Tel.: (8-528) 39 784

2018 m.
gegužės 9 d.
9.00 val.

PPT mobilios grupės logopedo
veikla Semeliškių vaikų darželyje
,,Gandriukas“.

L. Baranauskienė

2018 m.
gegužės 11 d.
9.00 val.

PPT mobilios grupės socialinio
pedagogo projektinė veikla:
socialinių emocinių įgūdžių
ugdymo programa ,,Būkime
drauge“ Semeliškių vaikų
darželyje ,,Gandriukas“.
PPT mobilios grupės specialiojo
pedagogo pažintinių gebėjimų
lavinimo programos ,,Mokausi
žaisdamas“ veikla Pylimų vaikų
lopšelyje - darželyje.
PPT mobilios grupės socialinio
pedagogo projektinė veikla:
socialinių emocinių įgūdžių
ugdymo programa ,,Būkime
drauge“ Semeliškių vaikų
darželyje ,,Gandriukas“.
PPT mobilios grupės specialiojo
pedagogo pažintinių gebėjimų
lavinimo programos ,,Mokausi
žaisdamas“ veikla Pylimų vaikų
lopšelyje - darželyje.

A. Sasnauskienė

2018 m.
gegužės 16 d.
9.00 val.
2018 m.
gegužės 18 d.
9.00 val.

2018 m.
gegužės 23 d.
9.00 val.
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Semeliškių vaikų
darželio
,,Gandriukas“
vaikai, tėvai,
pedagogai
Semeliškių vaikų
darželio
,,Gandriukas“
bendruomenė

Semeliškių vaikų
darželis
,,Gandriukas“

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

Semeliškių vaikų
darželis
,,Gandriukas“

PPT mobilios grupės socialinis
pedagogas atvyksta į įstaigą.
Tel.: (8-528) 39 784

M. Sajetienė

Pylimų vaikų
lopšelio - darželio
vaikai, tėvai,
pedagogai

Pylimų vaikų
PPT mobilios grupės specialioji
lopšelis - darželis pedagogė atvyksta į įstaigą.
Tel.: (8-528) 39 784

A. Sasnauskienė

Semeliškių vaikų
darželio
,,Gandriukas“
bendruomenė

Semeliškių vaikų
darželis
,,Gandriukas“

M. Sajetienė

Pylimų vaikų
lopšelio - darželio
bendruomenė

Pylimų vaikų
PPT mobilios grupės specialioji
lopšelis - darželis pedagogė atvyksta į įstaigą.
Tel.: (8-528) 39 784

PPT mobilios grupės socialinis
pedagogas atvyksta į įstaigą.
Tel.: (8-528) 39 784
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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.

5.
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 - gegužės mėnesiais)
6. DALYVIŲ PASKATINIMAS
Konkurso dalyviai pagal galimybes apdovanojami padėkos raštais ir dovanėlėmis.
Nuostatus paruošė ŠPC specialistė – metodininkė Ala Pupininkienė, 34271

13

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

Papildoma
informacija
(dėl instrumentų
ar kitų
rekvizitų)

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

___________________

__________________________

