ELEKTRĖNŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO
GEGUŽĖS MĖN. VEIKLOS PLANAS
PATVIRTINTA
Švietimo paslaugų centro direktoriaus
2019-04-30 įsakymu Nr. 1VT – 52
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SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS
2019 m.
gegužės 6 d.
9.30 val.

Seminaras „Mentalinis sportininko
rengimas varžyboms". Lektorė –
sporto psichologė Aistė Žemaitytė.

V. Kandrotienė

Kūno kultūros
mokytojai, treneriai

2019 m.
gegužės 9 d.
7.00 išvykstame
nuo ŠPC
2019 m.
gegužės 16 d.
8.00 val.
išvykstame nuo
Švietimo paslaugų
centro kiemelio

Pedagoginės gerosios patirties
sklaida rusų k. (užsienio) pamokose
Visagino miesto švietimo įstaigose

V. Pranckevičienė Rusų k. ir kiti
I. Rastorgujeva
pageidaujantys
mokytojai

Edukacinė išvyka į Kauno l/d
„Tukas“ tema „Ikimokyklinės
švietimo įstaigos vidinės ir lauko
erdvės“.

A. Pupininkienė

Ikimokyklinio,
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

Vilniaus
moksleivių
sveikatos centre,
Žirmūnų g.37,
Vilnius
Visaginas

Pakraščio g. 7A,
Kaunas, l/d
„Tukas“

Registracija
http://semiplius.lt

Iki 2019-05-03
registruotis
http://semiplius.lt
Išvyka nemokama
Vietų skaičius
ribotas – 18.
Iki 2019-05-14
registruotis
http://semiplius.lt
Darželyje dalinsimės
gerąja patirtimi,
važiuojantys turi
pasiruošti papasakoti
apie savo švietimo
įstaigą.

2019 m.
gegužės 20 d.
14.00 – 16.00 val.

2019 m.
gegužės 21 d.
13.30 val.

2019 m.
gegužės 22 d.
10.00 val.

Gerosios patirties sklaida
technologijų mokytojams. Paskaita
tema ,,Šiuolaikinis mokinys:
patyriau, vadinasi, išmokau'' ir
kūrybinis praktinis užsiėmimas
,,Mums mokytojams''.
Seminaras „Elgesio, emocijų ir
įvairiapusių raidos sutrikimų
turinčių vaikų elgesio modeliavimo
strategijos“. Lektorė – psichologė
Toma Malvicė.
Pedagogai įgis teorinių ir praktinių
žinių apie elgesio, emocijų,
įvairiapusius raidos sutrikimus
(vaikystės ir netipinis autizmas,
Aspergerio, Retto sindromai,
hiperaktyvumas), struktūruoto ugdymo
strategijas, elgesio analizės,
modeliavimo ir korekcijos būdus.
Seminaras „Naujas mokytojų
etatinio darbo apmokėjimo
modelis“.
Lektorė – Vilniaus kooperacijos
kolegijos vyr. buhalterė Vida
Šeduikytė.

A. Pupininkienė
N. Ščetininė

Technologijų
mokytojai

Rungos g. 24,
Elektrėnų
„Ąžuolyno''
progimnazija

Vietų skaičius
ribotas – 15.
Iki 2019-05-17
registruotis
http://semiplius.lt

V. Kandrotienė

Auklėtojai, mokytojai,
socialiniai pedagogai,
psichologai,
specialieji pedagogai

Elektrėnų
švietimo
paslaugų centras

Dalyvio mokestis
priklausys nuo
dalyvių skaičiaus
(apie 15 Eur.)
Registracija iki
2019-05-20
http://semiplius.lt

V. Mikalajūnienė

Mokyklų vadovai, jų
pavaduotojai,
finansininkai.

Rungos g. 5,
Švietimo
paslaugų centras
(208 kab.)

Dalyvio mokestis
priklausys nuo
dalyvių skaičiaus
(apie 30 Eur.)
Iki 2019-05-17
registruotis
http://semiplius.lt

2019 m.
gegužės 23 d.
9.30 val.

Atvira veikla tema „Garsinės ir
šnekamosios kalbos ugdymas.
Drauge į raidžių pasaulį“.
Lektorė: Jurgita Grisiūnienė, l/d
„Drugelis“ auklėtoja.

A. Pupininkienė
J. Grisiūnienė

Visi norintys
dalyvauti Lietuvos
ikimokyklinio,
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

Lopšelis –
darželis
„Drugelis“

Vietų skaičius
ribotas – 10.
Iki 2019-05-22
registruotis
http://semiplius.lt
Užsiėmimo trukmė –
1 val.
Bus išduodamos
pažymos

2019 m.
gegužės 27 d.
10.00 val.

Konferencija „Pozityvaus
mikroklimato kūrimas ugdymo
įstaigose“

V. Kandrotienė
O. Apanavičienė

Psichologai,
socialiniai pedagogai,
specialieji pedagogai

Elektrėnų
profesinio
mokymo centras

Registracija
http://semiplius.lt

METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS
2019 m.
gegužės 23 d.
14.30 val.

Matematikos ir ekonomikos
mokytojų metodinis užsiėmimas,
apskritojo stalo diskusija
„Grįžtamojo ryšio taikymas
ugdymo(si) procese“.

D. Jonikienė
V. Kandrotienė

2019 m.
gegužės 3 – 31 d.

Kietaviškių pagrindinės mokyklos
mokinių dailės darbų paroda.

A. Pupininkienė
A. Taparauskienė

Socialinių pedagogų užsiėmimas
„Supervizija – konsultacinė pagalba
socialiniams pedagogams
susiduriantiems su kompleksinėmis
situacijomis bei siekiantiems
tobulinti savo veiklą“

V. Kandrotienė
J. Zaleckienė

Matematikos,
ekonomikos
mokytojai

Rungos g. 5,
Švietimo
paslaugų centras
(208 kab.)

Iki 2019-05-23
registruotis
http://semiplius.lt

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI

2019 m.
gegužės 9 d.
13.00 val.

Kietaviškių
pagrindinės mokyklos
mokinių dailės darbai
Socialiniai pedagogai

Švietimo
paslaugų centro
II aukštas
Elektrėnų
jaunimo centras

Iki 2019-05-08
registruotis
http://semiplius.lt

2019 m. gegužės
14 d.
12.00 val.

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

A. Pupininkienė
G. Žalienė

Dalyviai

Kietaviškių
pagrindinė
mokykla

Iki 2019-05-07
pateikti dalyvių
paraišką A.
Pupininkienei el.p.:
ala.spc@elektrenai.lt
Pridedami nuostatai
ir konkurso
paraiškos forma

Iki 2019 m.
gegužės 15 d.

Respublikinis vaikų ir suaugusiųjų
meninės kūrybos konkursas
„Laiškas vaikui“

A. Pupininkienė
A. Ščiukaitienė

Dalyvių darbai

Lopšelis –
darželis „Pasaka

2019 m.
gegužės 15 d.
12.00 val.
2019 m. gegužės
17 d.
10.00 val.

5-8 kl. mokinių biologijos olimpiada

V. Kandrotienė

5-8 klasių registruoti
mokiniai

(207 kab.)

Konkursiniai laiškai
siunčiami į
Elektrėnų lopšelį –
darželį „Pasaka“,
adresu Saulės g. 2,
LT 26121
Elektrėnai.
Registracija iki
gegužės 3 d.

Pradinio ugdymo mokinių dainų
konkursas „Dainuojantis
pradinukas“

A. Pupininkienė
D. Liubinienė

Dalyviai

„Ąžuolyno“
progimnazija

Iki 2019-05-13
pateikti dalyvių
paraišką A.
Pupininkienei el.p.:
ala.spc@elektrenai.lt
Pridedami nuostatai
ir konkurso
paraiškos forma

2019 m.
gegužės 21 d.
10.00 val.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus vaikų dainų konkursas
„Dainingiausias ikimokyklinukas“.

A. Pupininkienė
A. Ščiukaitienė

Dalyviai, komisija

Lopšelis –
darželis
„Pasaka“

Iki 2019-05-13
pateikti dalyvių
paraišką A.
Pupininkienei el.p.:
ala.spc@elektrenai.lt
Pridedami nuostatai
ir konkurso
paraiškos forma

2019 m.
gegužės 27 d. –
2019 m.
birželio 7 d.

Elektrėnų savivaldybės technologijų
mokytojų ir jų mokinių darbų
paroda.

A. Pupininkienė
H. Vaišvila

Technologijų
mokytojai, mokiniai

Elektrėnų
viešosios
bibliotekos salė

Užpildytą anketą
(pridedama) pateikti
iki 2019 m. gegužės
22 d., siųsti el. p.:

ala.spc@elektrenai.lt

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS
Preliminarios
datos:
2019 m. gegužės
2, 7, 9, 14, 16, 21,
23, 28, 30 d.

Mokinių (vaikų) specialiųjų
ugdymosi poreikių vertinimas.

A.Lauciuvienė

Numatoma: Vievio
Pedagoginė
gimnazijos,
psichologinė
Semeliškių
tarnyba
gimnazijos, Elektrėnų
,,Ąžuolyno“
progimnazijos,
Kietaviškių
pagrindinės mokyklos,
Elektrėnų pradinės
mokyklos, Vievio J.
Milančiaus pradinės
mokyklos, Elektrėnų
vaikų lopšelio darželio ,,Drugelis“
mokiniai (vaikai).

Informacija apie
tikslią datą ir laiką iš
anksto derinama su
ugdymo
įstaigomis/tėvais
(globėjais).
Kontaktinis asmuo:
A. Lauciuvienė
Tel. (8-528) 39 784

2019 m.
gegužės mėn.
Tikslus laikas
derinamas su PPT
kontaktiniu
asmeniu

Individualus konsultavimas dėl
pažintinių gebėjimų lavinimo
programos ,,Mokausi žaisdamas“
naudojimo. Pedagogai bei švietimo
pagalbos specialistai dalyvavę
konsultacijoje gaus programos
,,Mokausi žaisdamas“ metodinę
medžiagą, kurią galės naudoti savo
darbe.
2019 m.
Individualus konsultavimas dėl
gegužės mėn.
ugdymo programos ,,Kaip pagerinti
Tikslus laikas
vaikų socialinį elgesį“ naudojimo.
derinamas su PPT (Tai nesudėtinga ugdymo programa
kontaktiniu
mokytojams, dirbantiems su mažais
asmeniu
vaikais, turinčiais autizmo spektro
sutrikimą, vystymosi sutrikimą, ir
vaikais, neturinčiais specialiųjų
poreikių).
Pedagogai bei švietimo pagalbos
specialistai dalyvavę konsultacijoje
bus supažindinti su programos ,,Kaip
pagerinti vaikų socialinį elgesį“
turiniu, naudojimo principais ir
galimybėmis.
2019 m.
Mokytojų ir mokytojų padėjėjų,
gegužės mėn.
dirbančių su specialiųjų ugdymosi
Tikslus laikas
poreikių turinčiu vaiku/mokiniu
derinamas su PPT konsultavimas – atvejų analizė.
kontaktiniu
Prašome norinčius konsultuotis ir/ar
asmeniu
aptarti konkrečius atvejus susisiekti su
nurodytu PPT kontaktiniu asmeniu.
Abipusiu sutarimu bus suderintas
konsultavimo ir/ar atvejų analizės
turinys, forma, metodai vieta ir laikas.
Pastaba: atkreipiame dėmesį, kad taip

M. Sajetienė

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai,
švietimo pagalbos
specialistai

Pedagoginė
psichologinė
tarnyba

Kontaktinis asmuo:
M.Sajetienė (dirba
kiekvienos savaitės
trečiadienį,
ketvirtadienį)
Tel. (8-528) 39 784

G. Mačionienė

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai,
švietimo pagalbos
specialistai

Pedagoginė
psichologinė
tarnyba

Kontaktinis asmuo:
G.Mačionienė
(dirba kiekvienos
savaitės pirmadienį,
antradienį)
Tel. (8-528) 39 784

I. Puronienė

Elektrėnų
savivaldybės švietimo
įstaigų mokytojai ir
mokytojų padėjėjai.

Vieta derinama
su PPT
kontaktiniu
asmeniu

Kontaktinis asmuo:
I.Puronienė
Tel. (8-528) 39 784

pat konsultuojame struktūruoto
ugdymo, autizmo spektro sutrikimų
turinčių vaikų ugdymo klausimais.

VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINAI
2019 m.
gegužės 16 d.
12.00 val.
16.00 val.
2019 m.
gegužės 17 d.
12.00 val.

I valstybinės kalbos mokėjimo
kategorijos egzaminas
LR Konstitucijos pagrindų
egzaminas
II ir III valstybinės kalbos mokėjimo
kategorijos egzaminas

V.Mikalajūnienė

Užsiregistravę
dalyviai

V.Mikalajūnienė

Užsiregistravę
dalyviai

Rungos g. 5,
Švietimo
paslaugų centras
(207 kab.)
Rungos g. 5,
Švietimo
paslaugų centras
(207 kab.)

Registracija būtina
iki 2019-05-08
Registracija būtina
iki 2019-05-08

PATVIRTINTA
Elektrėnų švietimo paslaugų centro direktoriaus
2019 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr.1 VT – 45
PRADINIO UGDYMO MOKINIŲ DAINŲ FESTIVALIO
„DAINUOJANTIS PRADINUKAS“ NUOSTATAI
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
Festivalį organizuoja Elektrėnų savivaldybės muzikos mokytojų metodinis būrelis. Festivalio
globėjas – Elektrėnų švietimo paslaugų centras. Tikslas - ugdyti vaikų prigimtinį kūrybiškumą,
muzikalumą. Išbandyti įvairius muzikos stilius, puoselėti įvairių dainavimo žanrų tradicijas.
2. FESTIVALIO DALYVIAI
Festivalio dalyviai - Elektrėnų savivaldybės pradinio ugdymo mokiniai, kurių amžius nuo 7 iki 10
metų. Dalyvių skaičius neribojamas.
Kategorijos - solistai, duetai, trio, ansambliai.
3. REIKALAVIMAI DAINOMS
Atlikėjas arba kolektyvas atlieka vieną pasirinktą dainą. Dainos trukmė neribojama. Atliekama
akompanuojant instrumentu arba naudojama minusinė fonograma.
4. ATLIKĖJŲ VERTINIMAS
Visi festivalio dalyviai gaus Švietimo paslaugų centro diplomus.
5. BENDRA INFORMACIJA
Visi dalyviai atlieka finalinę bendrą dainą, kurios tekstą gaus vietoje.
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)

PRADINIO UGDYMO MOKINIŲ DAINŲ FESTIVALIO
„DAINUOJANTIS 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
________________________________________________________________________________
Švietimo įstaigos vadovas

_____________________

____________________________
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PATVIRTINTA
Elektrėnų švietimo paslaugų centro direktoriaus
2019 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr.1 VT - 46
5 – 8 KLASIŲ MOKINIŲ DAINŲ FESTVALIO
„DAINUOJANTIS MOKSLEIVIS“ NUOSTATAI
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
Festivalį organizuoja Elektrėnų savivaldybės muzikos mokytojų metodinis būrelis.
Festivalio globėjas – Elektrėnų švietimo paslaugų centras. Festivalio tikslai: ugdyti mokinių
kūrybiškumą, išbandyti įvairius muzikos stilius savo ir kompozitorių kūryboje, skatinti sceninę meninę saviraišką, puoselėti įvairių dainavimo žanrų tradicijas.
2. FESTIVALIO DALYVIAI
Kategorijos : solistai, duetai, ansambliai, trio, kvartetai ir t. t.
Festivalio dalyvių skaičius neribojamas.
Dalyviai - Elektrėnų savivaldybės mokyklų 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. ATLIKĖJŲ VERTINIMAS
Visi festivalio dalyviai gaus Švietimo paslaugų centro diplomus.
Kontaktinė informacija:
Dėl organizacinių klausimų kreiptis į Alą Pupininkienę: 8 528 34271
Dėl techninių ar kito inventoriaus klausimų kreiptis į muzikos pedagogę Gražiną Žalienę:
8 346 44630
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______________________________________________________________________________
(Švietimo įstaigos pavadinimas)

5 – 8 KLASIŲ MOKINIŲ DAINŲ FESTIVALIO
„DAINUOJANTIS 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

___________________

__________________________
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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
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 bus apdovanoti asmeninėmis
dovanėlėmis ir padėkos raštais.

Organizatoriai: Švietimo paslaugų centro metodininkė - Ala Pupininkienė, tel.: 34271

________________________________________________________________________________
(Švietimo įstaigos pavadinimas)

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ DAINŲ KONKURSO
„DAININGIAUSIAS IKIMOKYKLINUKAS“
DALYVIAI

Dalyvio vardas,
pavardė

Amžius

Dalyvį rengusio
pedagogo vardas,
pavardė,
kvalifikacija

Kūrinio pavadinimas

Informaciją pateikusio asmens vardas, pavardė, pareigos, kontaktai
________________________________________________________________

Švietimo įstaigos vadovas

____________________________

Papildoma
informacija
(dėl instrumentų
ar kitų rekvizitų)

