ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO
2018 M. KOVO MĖN. VEIKLOS PLANAS
PATVIRTINTA
Švietimo paslaugų centro direktoriaus
2018-02-28 įsakymu Nr. 1VT-32
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SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS
2018 m.
kovo 2 d.
12.00 val.

Respublikinė konferencija tema „Kodėl vis
dar kaip reikiant nemokame bendrinės
kalbos" (Pr. Skardžius, 1937 m .)“

A. Pupininkienė
V. Dobrovolskienė
J. Chmieliauskienė

2018 m.
kovo 7 d.
13.00 val.

Vaikų turizmo renginių vadovo mokymai.
V. Kandrotienė
Programa parengta vadovaujantis „Vaikų
turizmo renginių organizavimo aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro 2005 m. kovo 1 d.
įsakymu Nr. ISAK-330 ir siekiant
užtikrinti vaikų saugą turizmo renginiuose
žygių, ekskursijų metu. Organizuojant
mokymus, vadovaujamasi Mokymo ir
atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos
klausimais bendrųjų nuostatų, patvirtintų
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro ir Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2003 m.
gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-223/V-792
(Žin., 2004, Nr.13-395), nustatyta
tvarka. Išduodami penkerius metus
galiojantys Vaikų turizmo renginio vadovo
pažymėjimai.

Visi norintys

Elektrėnų
Literatūros ir
meno muziejus

Iki 2018-03-01
registruotis
http://semiplius.lt
Konferencijos
programa pridedama

Registruoti
pedagogai

Elektrėnų pradinė
mokykla

Dalyvio mokestis - 6
Eur
Iki 2018-03-05
registruotis
http://semiplius.lt

2018 m.
kovo 9 d.
12.00 val.

Respublikinė konferencija tema
„Nebūtume šiandien nepriklausomi, jei
aušrininkai ir varpininkai... nebūtų
pažadinę apmirusios tautos“ ( A. Smetona)

2018 m.
kovo 12 d.
13.00 val

Seminaras „Klasės vadovas? Misija (ne)
įmanoma“.
Lektorė Jurgita Plukienė, Radviliškio
Lizdeikos gimnazijos lietuvių kalbos
mokytoja ekspertė.
Seminaras „VBE uždavinių bankas ir kiti
mokytojo pagalbininkai internete (9-12
klasės)“
Lektorius - leidyklos TEV direktorius
matematikos daktaras Elmundas Žalys.
Seminaras tema „Kai vaikai nieko nenori:
kaip motyvuoti mokinius mokytis ?“
Lektorius: Evaldas Karmaza, psichologas

Seminaras „Šiuolaikinė kūno kultūros
pamoka. Kūno kultūros mokytojo
vaidmuo“
Lektoriai:
Kineziterapeutas Vilius Grudžinskas,
vaikų treneris Simonas Giedrys ir sporto
psichologė Aistė Žemaitytė.
Vaikų turizmo renginių vadovo mokymai.
Programa parengta vadovaujantis „Vaikų
turizmo renginių organizavimo aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro 2005 m. kovo 1 d.
įsakymu Nr. ISAK-330 ir siekiant
užtikrinti vaikų saugą turizmo renginiuose

2018 m.
kovo 14 d.
14.00 val.
2018 m.
kovo 20 d.
14.00 val.

2018 m.
kovo 22 d.
9.30 val.

2018 m.
kovo 26 d.
13.00 val.
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A. Pupininkienė
V. Dobrovolskienė
J. Chmieliauskienė

Visi norintys

Elektrėnų
Literatūros ir
meno muziejus

V. Kandrotienė

„Ąžuolyno“
progimnazijos
mokytojai

Ąžuolyno“
progimnazija

V. Kandrotienė

Matematikos
mokytojai

A. Pupininkienė

Visi norintys
dalyvauti
pedagogai

Elektrinės g. 8,
(buvusio
savivaldybės
pastato 2 aukštas,
tarybos salė)
Elektrinės g. 8

V. Kandrotienė

Kūno kultūros
mokytojai,
pradinių klasių
mokytojai,
sveikatos
priežiūros
specialistai
Registruoti
pedagogai

V. Kandrotienė

Elektrėnų
profesinio
mokymo centras,
Rungos g. 18,
Elektrėnai
Vievio pradinė
mokykla

Iki 2018-03-08
registruotis
http://semiplius.lt
Konferencijos
programa pridedama
Seminaras mokamas.
Registracija
iki 2018-03-11
http://semiplius.lt
Seminaras
nemokamas.
Registracija
iki 2018-03-11
http://semiplius.lt
Iki 2018-03-19
registruotis
http://semiplius.lt
Seminaras mokamas.
Bus išduodami
kvalifikacijos
pažymėjimai.
Seminaras
nemokamas.
Registracija
iki 2018-03-21
http://semiplius.lt
Dalyvio mokestis - 6
Eur
Iki 2018-03-21
registruotis
http://semiplius.lt

3

2018 m.
kovo 29 d.
13.00 val.

žygių, ekskursijų metu. Organizuojant
mokymus, vadovaujamasi Mokymo ir
atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos
klausimais bendrųjų nuostatų, patvirtintų
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro ir Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2003 m.
gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-223/V-792
(Žin., 2004, Nr.13-395), nustatyta
tvarka. Išduodami penkerius metus
galiojantys Vaikų turizmo renginio vadovo
pažymėjimai.
Apskritasis diskusijų stalas „Grįžtamasis
A. Pupininkienė
ryšys ugdymo (-si) procese“.
I. Tviragienė

Visi norintys
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
dalyvauti
pedagogai

Elektrėnų sav.
Švietimo
paslaugų cento II
aukštas, adresu
Rungos g. 5

Iki 2018-03-28
registruotis
http://semiplius.lt

METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS
2018 m.
kovo 6 d. (4
pamoka) 11.05
val.

2018 m.
kovo 14 d.
15.00 val.
2018 m.
kovo 26 d.
14.00 val.

Matematikos atvira pamoka tema
„Dešimtainių skaičių daugyba 5 kl.“.
Mokytoja metodininkė – Danutė
Gudelienė

V. Kandrotienė
D. Gudelienė

Matematikos
mokytojai

Kietaviškių
pagrindinė
mokykla

Ekonomikos mokytojų metodinis
pasitarimas dėl olimpiados organizavimo

V. Pranckevičienė

Ekonomikos
mokytojai

Švietimo
paslaugų centras

Psichologai

Švietimo
paslaugų centras

Psichologų metodinis pasitarimas.
R. Perednienė
1.
I. Puronienės pranešimas „Jausmų V. Kandrotienė
vaivorykštė“ priešmokyklinio amžiaus
I. Puronienė
vaikams skirta programa“.
2.
R. Perednienės pranešimas
„Mainfuldnes įsisąmoninimu grįsta streso
įveikimo programa“.

Maloniai visus
matematikus
kviečiame į atvirą
pamoką.
Iki 2018-03-05
registruotis
http://semiplius.lt
Išvykstame nuo ŠPC
Registracija per
www.semiplius.lt iki
2018-03-14
Registracija iki 201803-25
http://semiplius.lt
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3.
Darbinėje veikloje pasitaikančių
atvejų aptarimas, einamųjų ir
organizacinių klausimų nagrinėjimas.
2018 m. kovo Dorinio ugdymo (tikybos) atvira pamoka
mėn.
netradicinėje aplinkoje, skirta Lietuvos
Data ir laikas valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.
bus patikslintas Susitikimas su Elektrėnų šaulių vadovu E.
Žemaitaičiu.

V. Kandrotienė
N. Ustilienė

Tikybos
mokytojai,
vyresnių klasių
mokiniai

Elektrėnų
bažnyčios
parapijos salė

Registracija
http://semiplius.lt

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI
2018 m.
kovo 1 d.
10.00 val.
2018 m.
kovo 1 d. –
2018 m
kovo 30 d.
2018 m.
kovo 1 d.
9.20 val.
Išvykstame nuo
Švietimo centro
kiemelio
2018 m.
kovo 3 d.
10.00 val.
Registracija
nuo 9.00 val.

Geografijos olimpiada „Mano gaublys
(9-12 kl.)

V. Kandrotienė

9-12 kl. mokiniai

Vievio meno mokyklos mokinių dailės darbų
paroda

A. Pupininkienė
D. Daubarienė

Vievio meno
mokyklos
mokiniai

Bendrojo ugdymo bei meno mokyklų
mokinių dailės olimpiados „Lietuvos
sėkmės istorijos šimtmetis: praeitis,
dabartis, idėja Lietuvai“ II - asis etapas.

A. Pupininkienė

Vertinimo
komisija,
olimpiados
dalyviai, 8 – 12
kl. mokiniai

Lietuvos mokinių meninio skaitymo
konkurso regiono etapas

A. Pupininkienė

Vilniaus,
Šalčininkų,
Trakų, Varėnos,
Kaišiadorių,
Alytaus, Prienų
raj., Elektrėnų
sav., Alytaus,
Birštono,
Druskininkų
miesto mokiniai
ir mokytojai

Elektrinės g. 8,
buvusio
savivaldybės
pastato 2 aukštas,
tarybos salė
Elektrėnų sav.
Švietimo
paslaugų cento II
aukštas
Vievio meno
mokykla, dailės
skyrius

Elektrėnų sav.
„Versmės“
gimnazijos salė

Mokinių darbų
vertinimas 2018-03-01
13.30 val. Švietimo
paslaugų centre.

Organizuojamas
mokinių ir mokytojų
pavėžėjimas!
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V. Kandrotienė

8-12 kl. mokiniai

2018 m.
kovo 3 d.
11.00 val.

23-asis prof. K. Baršausko fizikos
konkursas

2018 m.
kovo 7 d.
10.00 val.

30-oji mokinių geografijos olimpiada II
etapas (9-12 kl.)

V. Kandrotienė

9-12 kl. mokiniai

2018 m.
kovo 14 d.
9.00 val.

Elektrėnų savivaldybės 8 kl. mokinių
kalbėjimo anglų kalba konkursas

A. Pupininkienė
A. Dočkus

Užsiregistravę
dalyviai,
vertinimo
komisija

2018 m.
kovo 15 d.
8-11 val.
2018 m.
kovo 16 d.
9.00 val.

Tarptautinis matematikos konkursas
„Kengūra 2018“

V. Kandrotienė

Registruoti
mokiniai

Raštingiausio aštuntoko konkursas

A. Pupininkienė
R. Bimbirienė
A. Barauskienė
N. Sodaitienė

8 kl. mokiniai

2017 m.
kovo 16 d.
13.30 val.

Konkurso darbų vertinimas

2018 m.
kovo 17 d.

Matematikos uždavinių sprendimo
konkursas

V. Kandrotienė

Vertinimo
komisija pagal
ŠPC direktoriaus
2018-02-13
įsakymą
Nr. 1VT - 23
9-12 kl.
registruoti
mokiniai

Kaunas, KTU
Elektronikos
rūmai
Studentų g. 50,
Elektrinės g. 8,
buvusio
savivaldybės
pastato 2 aukštas,
tarybos salė

Mokytojams
išankstinė registracija
iki 2018-03-01.

VU Matematikos
ir informatikos
fakultete
Naugarduko g. 24

Registracija iki 201803-15

Olimpiados nuostatus
galite rasti paspaudę
šią nuorodą:
http://www.lmnsc.lt/lt/
geografijos
Mokinių darbų
vertinimas 2018-03-07
13.00 val. Švietimo
paslaugų centre.
„Ąžuolyno“
Iki 2018-03-09 el.p
progimnazija
ala.spc@elektrenai.lt
atsiųsti dalyvių sąrašus
Nuostatai ir forma
pridedami
Ugdymo įstaigose Mokinių darbus
pristatyti iki kovo 16
d. 12.00 val.
„Ąžuolyno“
Nuostatai pridedami, iki
progimnazija
2018-03-09 el.p
ala.spc@elektrenai.lt
atsiųsti dalyvių sąrašus.
„Ąžuolyno“
progimnazija

2018 m.
kovo 19/23 d.

Patyčių prevencijos savaitė. Akcija
„Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2018“
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V. Kandrotienė
V. Kandrotienė
Socialiniai

Mokiniai

Švietimo
įstaigose

3 - 4 klasių
mokiniai,
vertinimo
komisija
pagal ŠPC
direktoriaus
2018-02-14
įsakymą
Nr. 1VT - 25
Socialiniai
pedagogai

Elektrinės g. 8.

pedagogai

Renginių sąrašus su
tiksliomis datomis
atsiųskite el.p.
vidak.spc@elektrenai.lt
Registruotis svetainėje
www.bepatyčiu.lt
Iki 2018-03-14
A. Pupininkienei el
paštu:
ala.spc@elektrenai.lt
pateikti dalyvių sąrašus
(forma ir nuostatai
pridedami). Vertinimo
komisija renkasi taisyti
darbus – 12 val.

2018 m.
kovo 21 d.
11.00 val.

Pradinių klasių 3 – 4 klasių mokinių
matematikos olimpiados II etapas

A. Pupininkienė

2018 m.
kovo 21 d.
14.00 val.

Gerosios patirties sklaida, apskrito stalo
diskusija tema „Socialinio pedagogo darbo
ypatumai vykdant nelankomumo ir
vėlavimo prevenciją“.
Gavėnios rekolekcijos mokytojams

V. Kandrotienė

V. Kandrotienė

Tikybos
mokytojai

Ukmergės raj.,
Krikštėnai

Auka - 5 eurai. Vietų
skaičius ribotas.

Pradinių klasių mokinių meninio skaitymo
konkursas

A. Pupininkienė
I. Kybartienė

Pradinių klasių
mokiniai,
vertinimo komisija

„Ąžuolyno“
progimnazija

Nuostatai pridedami, iki
2018-03-23 el.p
ala.spc@elektrenai.lt
atsiųsti dalyvių sąrašus

Rusų kalbos meninio skaitymo konkursas
6-8 klasių mokiniams „O vesna bez konca i
bez kraju“

V. Pranckevičienė
G. Grigonienė
L. Cvilikienė

Registruoti 6-8
klasių mokiniai.
Vertinimo
komisija

Elektrėnų
„Ąžuolyno“
progimnazija

Iki 2018-03-15 el. p.:
vidap.spc@elektrenai.lt
atsiųsti dalyvių sąrašą
Vertinimo komisija
renkasi 13 val.

XVIII Nacionalinis mokinių Č. Kudabos
geografijos konkursas.

V. Kandrotienė

Registruoti
mokiniai

LEU, Studentų
39, Vilnius

2018 m.
kovo 24 d.
10.00 17.00 val.
2018 m.
kovo 28 d.
11.00 val.
2018 m.
kovo 29 d.
13.00 val.
2018 m. kovo
31 d.

Elektrėnų
„Versmės“
gimnazija
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RENGINIAI SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO VEIKSMŲ PLANO
PROGRAMŲ TEIKĖJAMS
2018 m.
kovo 13 d.
13.00 val.

Elektrėnų savivaldybės neformaliojo
suaugusiųjų švietimo ir tęstinio
mokymosi 2017-2019 m. veiksmų plano
programas vykdančių institucijų
pasitarimas

V.Mikalajūnienė

Įstaigos, kurios
dalyvauja
savivaldybės
neformaliojo
suaugusiųjų
švietimo veiksmų
plane

Švietimo paslaugų
centro posėdžių
salė II aukšte
( Rungos g. 5 )

Pasitarimo dienotvarkė
įstaigoms bus išsiųsta
el. paštu

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS
Preliminarios
datos:
2018 m.
kovo mėn. 6, 8,
13, 20, 22, 27,
29 d.

2018 m.
kovo 5 d.
9.00 val.

Mokinių (vaikų) specialiųjų ugdymosi
poreikių vertinimas.

A.Lauciuvienė

Numatoma: Vievio Pedagoginė
gimnazijos,
psichologinė
Semeliškių
tarnyba.
gimnazijos,
Elektrėnų
,,Ąžuolyno“
progimnazijos,
Elektrėnų pradinės
mokyklos, Vievio
pradinės mokyklos,
Elektrėnų vaikų
lopšelio – darželio
,,Pasaka“,
Elektrėnų darželio mokyklos
,,Žiogelis“
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.

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

L.Baranauskienė

Semeliškių vaikų
darželio
,,Gandriukas“
vaikai, tėvai,
pedagogai.

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

Semeliškių vaikų
darželis
,,Gandriukas“.
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2018 m.
kovo 16 d.
9.00 val.

PPT mobilios grupės socialinio pedagogo
savaitės be patyčių veikla Pylimų vaikų
lopšelyje - darželyje.

A.Sasnauskienė

Pylimų vaikų
lopšelio - darželio
bendruomenė.

Pylimų vaikų
lopšelis - darželis.

2018 m.
kovo 21 d.
13.00 val.

Elektrėnų savivaldybės ugdymo įstaigų
vaiko gerovės komisijų ir Elektrėnų
savivaldybės Švietimo paslaugų centro
Pedagoginės psichologinės tarnybos
išplėstinis posėdis.

A.Lauciuvienė

Elektrėnų
savivaldybės
ugdymo įstaigų
vaiko gerovės
komisijų
pirmininkai/nariai.

Elektrėnų
savivaldybės
Švietimo
paslaugų centro
salė (II aukštas).

2018 m.
kovo 22 d.
9.00 val.

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

M.Sajetienė
G.Mačionienė

Pylimų vaikų
lopšelio - darželio
vaikai, tėvai,
pedagogai.

Pylimų vaikų
lopšelis - darželis.

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

2018 m.
kovo 23 d.
9.00 val.

PPT mobilios grupės socialinio pedagogo
savaitės be patyčių veikla Semeliškių vaikų
darželyje ,,Gandriukas“.

A.Sasnauskienė

Semeliškių vaikų
darželis
,,Gandriukas“.

2018 m.
kovo 27 d.
9.00 val.

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

G.Mačionienė

Semeliškių vaikų
darželio
,,Gandriukas“
bendruomenė.
Pylimų vaikų
lopšelio - darželio
bendruomenė.

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

Elektrėnų
savivaldybės
administracijos
Vaiko gerovės
komisijos narės
A.Lauciuvienė,
I.Puronienė.

Elektrėnų
savivaldybės
administracija.

Posėdžiai
numatomi du
kartus per
mėnesį.

Elektrėnų savivaldybės administracijos
Vaiko gerovės komisijos posėdis.

Pylimų vaikų
lopšelis - darželis.

PPT mobilios grupės
socialinis pedagogas
atvyksta į įstaigą.
Tel.: (8-528) 39 784.
Kontaktinis asmuo:
A.Lauciuvienė
Tel.: (8-528) 39 784.
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TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO (toliau - TAU) RENGINIŲ GRAFIKAS
2018 m.
kovo 8 d.
14.00 val.
2018 m.
kovo 22 d.
14.30 val.

2018 m.
kovo 12 d.
15.00 val.
2018 d.
kovo 26 d.
15.00 val.

2018 m.
kovo 28 d.
8.00 val.

KULTŪROS IR MENŲ FAKULTETAS
Kuratorė Ala Pupininkienė, tel. 34271, el.p. ala.spc@elektrenai.lt
Paskaita „Akmenų galia“
A. Pupininkienė
TAU studentai
Elektrinės g. 8
Lektorė: Astromineralogijos centro „PARS
FORTUNAE“
Rita Jacevičienė, mineralų terapeutė
Paskaita „Velykų papročiai“
Lektorius: Libertas Klimka, lietuvių
fizikas, gamtos mokslų daktaras,
etnologas, mokslo istorikas, Lietuvos
edukologijos universiteto profesorius,
naujų tarpdisciplininių mokslo šakų –
paleoastronomijos ir etnokosmologijos –
pradininkas Lietuvoje

A. Pupininkienė

TAU studentai,
mokytojai,
mokiniai

Elektrinės g. 8

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
Kuratorė Vida Pranckevičienė tel. 39 826, el.p. 8 686 38 404,vidap.spc@elektrenai.lt
Praktinis darbas kompiuteriu
V. Pranckevičienė
TAU studentai
Švietimo
paslaugų
centro salė
(Elektrinės g.
8)
Praktinis darbas kompiuteriu
V. Pranckevičienė
TAU studentai
Švietimo
paslaugų
centro salė
(Elektrinės g.
8)
ŽMOGAUS SOCIALINĖS APLINKOS, KRAŠTOTYROS IR TURIZMO FAKULTETAS
Kuratorė Vida Pranckevičienė, tel. 39 826, 8 686 38 404, el.p. vidap.spc@elektrenai.lt
„Ekskursija į Vilnių. Edukacinė
V. Pranckevičienė
TAU studentai Registracija iki
programa „Stebuklų ir simbolių
2018 m. kovo 19 d.
pasaulyje – Šv. Petro ir Povilo
Išvykimas nuo ŠPC
bažnyčia “
8.00 val.

Finansinė padėka - 2 eur

2018 m.
kovo 20 d.
15.00 val.
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SVEIKOS GYVENSENOS IR DVASINIO TOBULĖJIMO FAKULTETAS
Kuratorė Vida Kandrotienė, tel. 39 826, el.p. vidak.spc@elektrenai.lt
Paskaita „Sveiki patiekalai Vėlykų
V.Kandrotienė
TAU studentai Elektrėnų
stalui“. Lektorė Rita Vilaniškienė,
profesinio
Elektrėnų PMC mokytoja.
mokymo centras (
Rungos g.18,
Elektrėnai)

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 arba balandžio mėnesio)
6. DALYVIŲ PASKATINIMAS
Konkurso dalyviai pagal galimybes apdovanojami padėkos raštais ir dovanėlėmis.
Nuostatus paruošė ŠPC specialistė – metodininkė Ala Pupininkienė, 34271

Puslapis 12 iš 22

_____________________________________________________________________________
(Švietimo įstaigos pavadinimas)

PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSO DALYVIAI

Dalyvio
vardas,
pavardė

Amžius

Dalyvį rengusio
pedagogo
vardas, pavardė,
kvalifikacija

Kūrinio pavadinimas

Papildoma
informacija

Puslapis 13 iš 22

PATVIRTINTA
Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų
centro direktoriaus
2012 m. vasario 14 d. Nr.1VT - 31
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS RAŠTINGIAUSIO AŠTUNTOKO KONKURSO
ORGANIZAVIMO SĄLYGOS
I. BENDROSIOS SĄLYGOS
1. Šios sąlygos reglamentuoja Raštingiausio aštuntoko konkurso (toliau – Konkursas)
tikslus, organizavimo tvarką, reikalavimus dalyviams, vertinimą, dalyvių apdovanojimą ir
finansavimą.
II. KONKURSO TIKSLAS
2. Konkurso tikslai:
2.1. tobulinti rašytinės kalbos vartojimo gebėjimus, ugdyti mokinių kalbos, kaip tautos
kultūros dalies suvokimą, gebėjimą kurti tekstą;
2.2. pateikti užduotis, skatinančias teorinių žinių taikymą.
III. REIKALAVIMAI KONKURSO DALYVIAMS
3. Konkurse gali dalyvauti 8 klasės mokiniai.
IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
4. Konkurso organizatorius – Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centras (toliau –
Organizatorius)
5. Konkurso užduotis parengia lietuvių kalbos mokytojai. Užduočių rengėjas skiriamas
lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio posėdžio protokolu.
6. Konkurso vertinimo komisija sudaroma lietuvių kalbos metodinio pasitarimo metu.
7. Konkurso užduotis saugo, daugina, išdalina, surenka ir perduoda Konkurso vertinimo
komisijai Organizatorius.
8. Organizatorius pildo Konkurso ataskaitą, kurią skelbia viešai Švietimo paslaugų centro
tinklalapyje.
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V. KONKURSO FINANSAVIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS
9. Diplomus, padėkas ir apdovanojimus atsižvelgdamas į finansines galimybes skiria
Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centras.
________________________________________

SUDERINTA
Elektrėnų savivaldybės
Lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio
2012 m. vasario 8 d. protokolu Nr. 1 ST - 01
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_______________________________________________________________________________
(Švietimo įstaigos pavadinimas)

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ RAŠTINGIAUSIO 8 –TOKO KONKURSO
DALYVIAI
Dalyvio vardas, pavardė

Amžius/klasė

Dalyvį rengusio
pedagogo vardas,
pavardė, kvalifikacija

Papildoma
informacija

P.S. iki 5 mokinių iš kiekvienos įstaigos
Informaciją pateikusio asmens vardas, pavardė, pareigos, kontaktai ________________________
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PATVIRTINTA
Elektrėnų savivaldybės
Švietimo paslaugų centro direktoriaus
2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr.1 VT - 14
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TREČIŲ IR KETVIRTŲ KLASIŲ MOKINIŲ
MATEMATIKOS OLIMPIADOS NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. Šie nuostatai reglamentuoja Elektrėnų savivaldybės 3-ių ir 4-ų (pradinių) klasių mokinių
matematikos olimpiados (toliau – Olimpiada) tikslą, uždavinius, reglamentuoja rengimo,
vykdymo ir vertinimo tvarką.
II. TIKSLAS
2. Sudaryti galimybę gabių vaikų saviraiškai ir gebėjimų įsivertinimui.
III. UŽDAVINIAI
3. Skatinti vaikus ankstyvame amžiuje domėtis matematika ir jos pasireiškimu aplinkoje.
4. Ugdyti pradinio mokyklinio amžiaus vaikų mokslinį kritinį mąstymą, kūrybiškumą,
savarankiškumą, atkaklumą;
5. Ankstyvame amžiuje rasti itin gabius vaikus ir juos ugdyti, skatinti jų pastangas.
IV. DALYVIAI
7. Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų 3-ių ir 4-ų pradinių klasių mokiniai (iš kiekvienos
mokyklos klasės komplekto po 1-ą mokinį).
V. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO LAIKAS IR VIETA
8. Olimpiados I etapas vyksta mokyklose einamųjų metų vasario arba kovo mėnesį
(pasirinktinai). Olimpiados pirmąjį etapą organizuoja, rengia užduotis, vykdo organizacinį darbą
mokyklos vadovo įsakymu patvirtinta komisija.
9. Olimpiados II etapas vyksta Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centre (toliau –
Centras) kovo mėnesį (informacija skelbiama Centro veiklos plane).
VI. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO TVARKA
10. Olimpiadą organizuoja Centras kartu su Pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio
nariais.
11. Mokiniai užduotis atlieka VŠĮ „Gabių vaikų akademija“ LPMO (Lietuvos pradinukų
matematikos olimpiada) rengėjų pateiktuose arba Elektrėnų savivaldybės Pradinio ugdymo
mokytojų metodinio būrelio (toliau – Būrelis) narių paruoštuose užduočių atlikimo lapuose.
12. Olimpiados užduotys atliekamos savarankiškai. Užduočių sprendimo metu dalyvis gali
naudotis savo įprastomis rašymo ir braižymo priemonėmis. Pastebėjus nesąžiningą elgseną
dalyvis pašalinamas iš Olimpiados, o jo darbas nevertinamas.
13. Užduočių atlikimo laikas – 1 valanda.
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VII. OLIMPIADOS UŽDUOČIŲ RENGIMAS, VERTINIMAS
14. Vertinimo komisija sudaroma kiekvienais metais Elektrėnų savivaldybės mokyklų pradinio
ugdymo mokytojų metodiniame būrelyje, fiksuojama protokole bei tvirtinama Centro
direktoriaus įsakymu.
15. Olimpiados II etape naudojamos Savivaldybių etapui parengtos LPMO (Lietuvos pradinukų
matematikos olimpiada) arba Elektrėnų savivaldybės Pradinio ugdymo mokytojų metodinio
būrelio narių paruoštos užduotys (tai nusprendžiama einamųjų metų Būrelio metodiniame
pasitarime ir užfiksuojama būrelio protokole).
16. Olimpiadoje vertinamas užduoties atlikimas ir gautas rezultatas; jei užduotyje nurodoma
pateikti atlikimo aprašymą, be atlikimo aprašymo pateiktas rezultatas nevertinamas.
17. Olimpiados nugalėtojais tampa daugiausiai taškų surinkę dalyviai. Geriausius rezultatus (1ą vietą) pasiekę mokiniai dalyvauja LPMO (Lietuvos pradinukų matematikos olimpiada) šalies
mokyklų 3-ių ir 4-ų klasių mokinių nacionaliniame konkurse.
VIII. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS
18. Paraiškas pateikti iki Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro vasario arba kovo
mėnesio veiklos plane paskelbtos datos, elektroniniu paštu: ala.spc@elektrenai.lt Kontaktinis
telefonas 8 528 34271.
Paraiškos pavyzdys
Mokyklos pavadinimas
3 kl. mokinių grupė:
Eil.
Nr.
1.

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

Mokytojo vardas, pavardė

Klasė

Mokytojo vardas, pavardė

4 kl. mokinių grupė:
Eil.
Nr.
1.

Mokinio vardas, pavardė

IX. APDOVANOJIMAS
19. Prizinių vietų laimėtojai, pagal galimybes, bus apdovanoti prizais bei padėkos raštais.
20. Olimpiados rezultatai bus paskelbti Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro
interneto svetainėje www.espc.lt
X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21. Užduočių sprendimai mokiniams negrąžinami.
22. Po Olimpiados, dalyviai ir mokytojai dalyvauja sprendimų analizėje ir aptarime.
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MOKYKLOS REKVIZITAI

________________________________________mokyklos mokinių, dalyvausiančių III - IV
klasių mokinių matematikos olimpiados II etape (rajono etape), sąrašas
3 kl. mokinių sąrašas:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

Mokinį paruošusio mokytojo vardas,
pavardė (kvalifikacija)

Klasė

Mokinį paruošusio mokytojo vardas,
pavardė (kvalifikacija)

4 kl. mokinių sąrašas:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Mokinio vardas, pavardė

Informaciją pateikė
Mokyklos vadovas

____________
(parašas)
A. V.

________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)
________________________________
(vardas, pavardė)
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PATVIRTINTA
Elektrėnų savivaldybės
Švietimo paslaugų centro direktoriaus
2017 m. kovo 6 d. įsakymu Nr.1 VT - 45
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 8 – TŲ KLASIŲ MOKINIŲ ANGLŲ KALBOS
KALBĖJIMO KONKURSO NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. Šios sąlygos reglamentuoja Elektrėnų savivaldybės 8 –tų klasių mokinių anglų kalbos kalbėjimo
konkurso (toliau – Konkursas) tikslus, organizavimo tvarką, reikalavimus dalyviams, vertinimą,
dalyvių apdovanojimą ir finansavimą.
II. KONKURSO TIKSLAS
2. Konkurso tikslai:
2.1. Ugdyti mokinių domėjimąsi anglų kalba. Skatinti kūrybinių gebėjimų plėtojimą,
bendradarbiavimą, panaudojant kalbos mokėjimo galimybes, gebėjimą reikšti nuomonę anglų kalba.
2.2. Skatinti mokytojų kūrybiškumą ir iniciatyvumą mokant mokinius anglų kalbos inovatyviais
metodais ir didinant mokinių galimybes.
III. REIKALAVIMAI KONKURSO DALYVIAMS
3. Konkurse gali dalyvauti 8 klasės mokiniai, kurie mokosi anglų kalbos Elektrėnų savivaldybės
bendrojo ugdymo įstaigose (iki 5 mokinių iš kiekvienos švietimo įstaigos).
IV. KONKURSO ORGANIZAVIMO LAIKAS IR VIETA
4. Konkurso I etapas vyksta mokyklose einamųjų metų vasario arba kovo mėnesį (pasirinktinai).
Konkurso pirmąjį etapą organizuoja, rengia užduotis, vykdo organizacinį darbą mokyklos vadovo
įsakymu patvirtinta komisija.
4.1. Konkurso II etapas laikas ir vieta skelbiama Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro
(toliau – Centras) kovo arba balandžio mėnesio veiklos plane.
V. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
5. Konkurso organizatorius – Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centras (toliau –
Organizatorius).
5.1. Konkurso užduotis parengia anglų kalbos mokytojai. Užduočių rengėjas skiriamas anglų kalbos
mokytojų metodinio būrelio posėdžio protokolu.
5.2. Konkurso vertinimo komisija sudaroma anglų kalbos metodinio pasitarimo metu.
5.3. Konkurso užduotis saugo, daugina, išdalina, surenka ir perduoda Konkurso vertinimo komisijai
Organizatorius.
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5.4. Organizatorius pildo Konkurso ataskaitą, kurią skelbia viešai Švietimo paslaugų centro
tinklalapyje.

VI. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS
6. Paraiškas pateikti iki Centro kovo arba balandžio mėnesio veiklos plane paskelbtos datos,
elektroniniu paštu: ala.spc@elektrenai.lt Kontaktinis telefonas 8 528 34271.
Paraiškos pavyzdys
Mokyklos pavadinimas
Eil.
Nr.
1.

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

Mokytojo vardas, pavardė

VII. KONKURSO FINANSAVIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS
7. Diplomus, padėkas ir apdovanojimus atsižvelgdamas į finansines galimybes skiria Elektrėnų
savivaldybės švietimo paslaugų centras.
____________________________________
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KONFERENCIJOS PROGRAMA
1. Programos pavadinimas
Respublikinė konferencija
"Kodėl vis dar kaip reikiant nemokame bendrinės kalbos" (Pr. Skardžius, 1937 m .)

2. Programos tikslas
Aptarti gimtosios kalbos situaciją nuo 1918 metų iki šių dienų, paanalizuoti, kuo graži ir
turtinga lietuvių kalba, kaip mes ją turime saugoti, kad švęsdami valstybės šimtmetį būtume
tikri, kad gimtoji kalba gyvuos dar šimtmetį.
3. Programos uždaviniai
1. Mokytojai ir mokiniai rengdami parnešimus domėsis kalbos istorija, dabartine kalbos
situacija, atliks tiriamuosius darbus ir juos pristatys.
2. Mokytojai ugdys mokinių asmens kompetencijoms būtinus įgūdžius, gebėjimus ir vertybines
nuostatas, rašant rašinius, kuriant rašytojų kontekstus.
3. Skaitydami pranešimus mokiniai rengsis kalbėjimo įskaitai, lavins kalbos įgūdžius, mokysis
taisyklingai kirčiuoti, tarti balsius.
4. Programos turinys (temos, valandos)
1. Literatūrinė kompozicija (Elektrėnų „Versmės“ gimnazija). Kalbininkai apie šiandieninę
kalbą. 1.00 val.
2. Mokinių ir mokytojų pranešimai (stendiniai, virtualūs ir kt.) 3 val.
3. Apvaliojo stalo diskusija 0,5val.
4. Refleksija 0,5 val.
Iš viso: 5 val.

5. Lektorius (-iai)
Asta Jokšienė, Elektrėnų PMC, Daiva Balčėnienė, Elektrėnų Ąžuolyno progimnazija, Vilija
Dobrovolskienė ir Laima Ručinskienė, Elektrėnų „Versmės“ gimnazija, Vievio gimnazijos
mokytojos, Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos, EPMC mokinių pranešimai bei kiti iki vasario 15
d. užsiregistravę mokytojai ir mokiniai
6. Dalyviai
Elektrėnų savivaldybės, Vilniaus, Kaišiadorių bei kitų rajonų užsiregistravę lituanistai
7. Programą planuojama vykdyti (data, vieta, laikas), reikalinga technika, kita
2018 m. kovo 02 d. 12-17 val. Elektrėnų sav. Literatūros ir meno muziejus. Multimedija.

Programą parengė:

Vilija Dobrovolskienė, Jurgita Chmieliauskienė
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KONFERENCIJOS PROGRAMA
1. Programos pavadinimas
Respublikinė konferencija
"Nebūtume šiandien nepriklausomi, jei aušrininkai ir varpininkai... nebūtų pažadinę
apmirusios tautos" ( A. Smetona)
2. Programos tikslas
Minint Lietuvos valstybės šimtmetį, aptarti aušrininkų ir varpininkų indėlį į tautos, rašto,
knygos istoriją, literatūros, spaudos kitimo tendencijas iki šių dienų.
3. Programos uždaviniai
1. Mokytojai ir mokiniai paruoš pranešimus apie „Aušros“ ir „Varpo“ istoriją, bendradarbius, jų
indėlį saugant tautos kultūrą, literatūrą.
2. Mokytojai ugdys mokinių asmens kompetencijoms būtinus įgūdžius, gebėjimus ir vertybines
nuostatas, rašant rašinius apie tautinę savimonę, tautinės tapatybės išsaugojimą, kuriant rašytojų
aušrininkų ir varpininkų kontekstus.
3. Skaitydami pranešimus mokiniai rengsis kalbėjimo įskaitai, lavins kalbos įgūdžius, mokysis
taisyklingai kirčiuoti, tarti balsius.
4. Programos turinys (temos, valandos)
1. Spaudos darbuotojų, kalbininkų pranešimai apie „Aušros“ ir „Varpo“ istorinę situaciją ir
indėlį į politinį ir kultūrinį Lietuvos gyvenimą.1.5 val.
2. Mokinių ir mokytojų pranešimai (stendiniai, virtualūs ir kt.) 2.5 val.
3. Apvaliojo stalo diskusija 0,5val.
4. Refleksija 0,5 val.
Iš viso: 5 val.

5. Lektorius (-iai)
Asta Jokšienė, Elektrėnų PMC, Daiva Balčėnienė, Elektrėnų Ąžuolyno progimnazija, Vilija
Dobrovolskienė, Elektrėnų „Versmės“ gimnazija, Dovilė Marcinkevičienė, Vievio gimnazijos
mokytoja, Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos, EPMC mokinių pranešimai bei kiti, iki vasario 15
d. užsiregistravę mokytojai ir mokiniai
6. Dalyviai
Elektrėnų savivaldybės, Vilniaus, Kaišiadorių bei kitų rajonų užsiregistravę lituanistai, spaudos
darbuotojai
7. Programą planuojama vykdyti (data, vieta, laikas), reikalinga technika, kita
2018 m. kovo 09 d. 12-17 val. Elektrėnų sav. Literatūros ir meno muziejus. Multimedija.

Programą parengė:

Vilija Dobrovolskienė, Jurgita Chmieliauskienė

