ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO
2018 M. SAUSIO MĖN. VEIKLOS PLANAS
PATVIRTINTA
Švietimo paslaugų centro direktoriaus
2017-12-27 įsakymu Nr. 1VT-114
Data, laikas

Veiklos pavadinimas

Atsakingas

Dalyviai

Vieta
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kita informacija
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SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS
2018 m.
sausio 4 d.
10.30 val.

2018 m.
sausio 9 d.
14.00 val.

2018 m.
sausio 20 d.
10.00 val.

Edukacinė išvyka į „Thermo
Fisher Scientific Baltics“.
Edukacinės programos metu
susipažinsime su naujausiais
biotechnologijos pasiekimais,
mokslinių tyrimų ir gamybos
laboratorijomis, biotechnologijų
produktų kūrimą.
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 tema „Streso ir
įtampos darbe valdymas“
Lektorius: Evaldas Karmaza,
psichologas

V. Kandrotienė

Gamtos mokslų
mokytojai

Vilnius

Registracija iki 2018-01-02
http://semiplius.lt

A. Pupininkienė

Technologijų
mokytojai

Elektrinės g. 8,
Elektrėnai

Iki 2018-01-08 registruotis
http://semiplius.lt
Seminaras nemokamas.

A. Pupininkienė

Elektrėnų vaikų
Sodų g. 7
lopšelio darželio
„Drugelis“ kolektyvas

Iki 2018-01-18 registruotis
http://semiplius.lt
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METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS
2018 m.
sausio 8 d.
15.00 val.
2018 m.
sausio 16 d.
15.00 val.

2018 m.
sausio 23 d.
13.00 val.
2018 m.
sausio 24 d.
15.00 val.
2018 m.
sausio 29 d.
14.00 val.

Tikybos mokytojų metodinis
pasitarimas dėl 2017 m. veiklos
ataskaitos, 2018 m. veiklos plano
sudarymo.
Pradinių klasių mokytojų
metodinių grupių pirmininkų
metodinis pasitarimas dėl 2018 m.
būrelio veiklos plano sudarymo,
konkurso darbų „Žiemos etiudai“
vertinimo bei matematikos
olimpiados organizavimo klausimų
Socialinių pedagogų metodinis
pasitarimas dėl 2017 m. veiklos
ataskaitos, 2018 m. veiklos plano
sudarymo.
Matematikos mokytojų metodinis
pasitarimas dėl 2017 m. veiklos
ataskaitos, 2018 m. veiklos plano
sudarymo
Psichologų metodinis pasitarimas
dėl 2017 m. veiklos ataskaitos, 2018
m. veiklos plano sudarymo,
metodinio būrelio pirmininko
rinkimo.

N. Ustilienė
V. Kandrotienė

Tikybos mokytojai

Švietimo paslaugų
centras

Registracija http://semiplius.lt

A. Pupininkienė

Pradinių klasių
mokytojų metodinių
grupių pirmininkai

Švietimo paslaugų
centro posėdžių
salė, Rungos g.5

Iki 2018-01-15 registruotis
http://semiplius.lt

A. Sasnauskienė
V. Kandrotienė

Socialiniai
pedagogai

Švietimo paslaugų
centras

Registracija http://semiplius.lt

A. Čerkasovienė
V. Kandrotienė

Matematikos
mokytojai

Švietimo paslaugų
centras

Registracija http://semiplius.lt

R. Baleišienė
V. Kandrotienė

Psichologai

Švietimo paslaugų
centras

Registracija http://semiplius.lt

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

Matematikos konkursas
„Matmintinis“

Matematikos
mokytojai

Mokiniai

Švietimo įstaigos

Vievio pradinės mokyklos 3 c
klasės mokinių dailės darbų
paroda tema „Sulaukėme žiemos“

A. Pupininkienė
R. Šimkuvienė

Vievio pradinės
mokyklos mokiniai

Švietimo paslaugų
centras, II aukštas

Registracija http://miksike.lt/

3
2018 m.
sausio 10 d.
11.20 val.
išvyksta nuo
Elektrėnų
kultūros
centro aikštės
11.35 val. –
nuo Vievio
autobusų
stoties
2018 m.
sausio 10 d.
9.00 val.

Dainų konkurso „Dainų dainelė“
regioninis etapas

A. Pupininkienė

Konkurso dalyviai
pagal ŠPC raštą
2017-12-20 Nr.
2VR-172

Šalčininkai

11 kl. mokinių anglų kalbos
olimpiados II etapas

A. Pupininkienė

11 kl.. mokiniai,
vertinimo komisija
pagal įsakymą Nr.
1VT-111

„Versmės“
gimnazija

2018 m.
sausio 10 d.
14.00 val.

50-ojo Lietuvos mokinių jaunųjų
filologų konkurso ir 47- ojo
tarptautinio jaunimo epistolinio
rašinio konkurso darbų
vertinimas.
51-oji mokinių biologijos
olimpiada (9-12 kl.)

A. Pupininkienė

Renkasi komisija
pagal ŠPC įsakymą
Nr. 1 VT – 109 ir
1VT - 110

Švietimo paslaugų
centro posėdžių
salė, Rungos g.5

V. Kandrotienė

Registruoti 9-12 kl.
mokiniai

Elektrėnų
„Versmės“
gimnazija

I etapas: pateikti pradinių klasių
mokinių konkurso - rašto darbus
„Žiemos etiudai“
II etapas: Vertinimo komisija –
atrinks darbus. Vertinimo

A. Pupininkienė

Pradinių klasių
mokytojai
Vertinimo komisija
pagal įsakymą Nr.
1VT- 113

Švietimo paslaugų
centro posėdžių
salė, Rungos g.5

2018 m.
sausio 12 d.
9.00 val.

I etapas: Iki
2018 m.
sausio 12 d.
II etapas :

Konkurso II etape gali dalyvauti
iki 5 mokinių iš įstaigos.
Konkurso sąlygas bei programą
galite rasti paspaudę šią
nuorodą:
http://www.lmnsc.lt/lt/anglu_k_
Mokinių darbus pateikti iki
2018-01-09
A. Pupininkienei
Dalyvių sąrašus pateikti el.p.
vidak.spc@elektrenai.lt. iki
sausio 5 d. Olimpiados
nuostatus galite rasti paspaudę
šią nuorodą:
http://www.lmnsc.lt/lt/olimpiad
os_struc_0141
Pridedamos konkurso sąlygos
(prieduose)
Darbus iki 2018-01-12
pateikti į ŠPC.
Nugalėtojų darbai bus

4
2018 m.
sausio 16 d.
15.00 val.

komisija - metodinio būrelio
nariai.

2018 m.
sausio 19 d.
9.00 val.

56-oji mokinių chemijos olimpiada
(9-12 kl.)

V. Kandrotienė

Registruoti 9-12 kl.
mokiniai

Elektrėnų
„Versmės“
gimnazija

2018 m.
sausio 23 d.
9.00 val.

Anglų kalbos konkursas 9-10 kl.
mokiniams.

A. Pupininkienė
A. Balnienė

Elektrėnų
„Versmės“
gimnazija

2018 m.
sausio 25 d.
9.00 val.

Lietuvių kalbos ir literatūros
olimpiada Lietuvos ir užsienio
lietuviškų mokyklų 9 – 12 kl.
mokiniams (II etapas)

A. Pupininkienė

9-10 kl. mokiniai,
vertinimo komisija
pagal įsakymą Nr.
1VT-112
9-12 kl. mokiniai,
vertinimo komisija

2018 m.
sausio 26 d.

29-oji mokinių informatikos
olimpiada III etapas (8-12 kl.)

V. Kandrotienė

Registruoti 8-12 kl.
mokiniai

Elektrėnų
„Versmės“
gimnazija

2018 m.
sausio 27 d.

Respublikinis prof. J. Matulionio
jaunųjų matematikų konkursas

V. Kandrotienė

Registruoti mokiniai

KTU, studentų g.
50, Kaunas

Iki 2018 m.
sausio 29 d.

Pateikti Meninio skaitymo
konkurso dalyvių sąrašus

A. Pupininkienė

Dalyvių sąrašai

Švietimo paslaugų
centro posėdžių
salė, Rungos g.5

Elektrėnų
„Versmės“
gimnazija

skelbiami ŠPC ir/arba pagal
galimybes rajoninėje spaudoje.
Nugalėtojai bus apdovanoti
asmeninėmis dovanėlėmis.
Dalyvių sąrašus pateikti el.p
vidak.spc@elektrenai.lt
iki sausio 12 d.
Olimpiados nuostatus galite
rasti paspaudę šią nuorodą:
http://www.lmnsc.lt/lt/olimpiad
os_struc_0141
Mokinių sąrašo formą
(pridedama) iki
2018-01-18 atsiųsti el. paštu :
ala.spc@elektrenai.lt
iki 2018 m. sausio 19 d.
mokinių sąrašus atsiųsti el.
paštu : ala.spc@elektrenai.lt
II etapo dalyvių sąrašo forma
pridedama.
Konkurso sąlygas galite rasti
paspaudę šią nuorodą:
https://www.lmnsc.lt/lietuviu_k
albos_olimpiada/
Olimpiados nuostatus galite
rasti paspaudę šią nuorodą:
http://www.lmnsc.lt/lt/olimpiad
os_struc_0141
Dalyvių sąrašus pateikti el.p
vidak.spc@elektrenai.lt iki
sausio 23 d.
Konkursas vyks 2018 m.
vasario 1 d. 9.00 val.
Elektrėnų viešojoje
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2018 m.
sausio 31 d.
9.00 val.

11 kl. mokinių vokiečių kalbos
olimpiada ir 8 klasės mokinių
vokiečių kalbos konkursas

A. Pupininkienė

11 ir 8 kl. mokiniai,
vertinimo komisija

„Ąžuolyno“
progimnazija

bibliotekoje.
Dalyvių sąrašų forma bei
konkurso sąlygos pridedamos.
Konkurso II etape gali dalyvauti
iki 5 mokinių iš įstaigos.
iki 2018 m. sausio 24 d.
mokinių sąrašus pateikti A.
Pupininkienei
II etapo dalyvių sąrašo forma
pridedama.
Konkurso sąlygas galite rasti
paspaudę šią nuorodą:
http://www.lmnsc.lt/supadmin/k
iti/lmitkcedit/uploads/files2/Vo
kieciu%20kalbos%20olimpiado
s%20salygos.pdf

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS
2018 m.
sausio 2 d.

Preliminarios
datos:
2018 m.
sausio mėn.
4, 9, 16, 18,
23, 25, 30 d.
2018 m.
sausio 3 d.
9.00 val.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų ir
brandos egzaminų pritaikymas
specialiųjų ugdymosi poreikių
turintiems mokiniams.

M.Sajetienė

Semeliškių
gimnazija, Vievio
gimnazija.

Pedagoginė
psichologinė
tarnyba.

Mokinių (vaikų) specialiųjų
ugdymosi poreikių vertinimas.

A.Lauciuvienė

Elektrėnų
,,Ąžuolyno“
progimnazijos,
Elektrėnų pradinės
mokyklos, Vievio
pradinė mokyklos,
mokiniai.

Pedagoginė
psichologinė
tarnyba.

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

L.Baranauskienė

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

Kontaktinis asmuo:
M.Sajetienė
Tel.: (8-528) 39 784.
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
logopedas atvyksta į įstaigą.
(8-528) 39 784.
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Posėdžiai
numatomi du
kartus per
mėnesį.

Elektrėnų savivaldybės
administracijos Vaiko gerovės
komisijos posėdis.

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

Elektrėnų
savivaldybės
administracija.

TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO (toliau - TAU) RENGINIŲ GRAFIKAS
2018 m.
sausio 18 d.
9.30 val.
Išvykstame
nuo ŠPC
kiemelio
2018 m.
sausio 15 d.
15.00 val.
2018 d.
sausio 29 d.
15.00 val.
2018 m.
sausio 24 d.
15.00 val.

KULTŪROS IR MENŲ FAKULTETAS
Kuratorė Ala Pupininkienė, tel. 34 271, el.p. ala.spc@elektrenai.lt
Edukacinė programa „Senieji
A.Pupininkienė
Visi norintys
Vilnius, Valdovų
Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės
senjorai
rūmai
muzikos instrumentai“. Valdovų
rūmai.
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
„Valgių gaminimas Lietuvos
V. Pranckevičienė
TAU studentai
Švietimo paslaugų
etnografiniuose regionuose“.
centro salė
Lektorė Janina Samuolytė
(Elektrinės g. 8)
Lietuvos liaudies buities
muziejaus buities, verslų ir
amatų skyriaus vedėja
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2018 m.
sausio 16 d.
11.00 val.

SVEIKOS GYVENSENOS IR DVASINIO TOBULĖJIMO FAKULTETAS
Kuratorė Vida Kandrotienė, tel. 39 826, el.p. vidak.spc@elektrenai.lt
Paskaita „ Bendras kraujo
V. Kandrotienė
TAU studentai
Švietimo paslaugų
apytakos sutrikimas ir
centro salė
aterosklerotiniai pakitimai“
(Elektrinės g. 8)
Lektorius Tomas Vilūnas –
gydytojas nutriciologas,
diagnostas.

PATVIRTINTA
Elektrėnų savivaldybės
Švietimo paslaugų centro direktoriaus
2013 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr.1 VT-61

RAŠTO DARBŲ "ŽIEMOS ETIUDAI" KONKURSO NUOSTATAI
I. TIKSLAI
1. Skatinti vaikų kūrybinius polinkius ir gebėjimus, ugdyti filologinę kultūrą.
2. Lavinti mokinių fantaziją.
3. Stiprinti rašymo įgūdžius, lietuvių kalbos žinias.
4. Suteikti galimybę įprasminti žiemos, Kalėdų džiaugsmą.
II. KONKURSO VIETA IR LAIKAS
5. Konkursas organizuojamas gruodžio- sausio mėnesiais (nuo gruodžio 2d. iki sausio 15 d. kuriami
rašto darbai mokyklose vyksta atranka mokyklose, nuo sausio 16 d.- konkurso savivaldybės etapas,
darbų atranka, viešinimas spaudoje bei interneto prieigose).
6. Konkursą organizuoja Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centras.
7. Konkursas skelbiamas Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro gruodžio ir sausio
mėnesio renginių plane.
III. DAL YVIAI
8. Konkurse dalyvauja Elektrėnų savivaldybės mokyklų pradinių klasių mokiniai.
IV. KONKURSO SĄLYGOS
9. Konkursui mokiniai pateikia savo kūrybos rašto darbus (žanrai gali būti įvairūs, pvz. rašiniai,
eilėraščiai, pasakos, miniatiūros ...)
10. Rašto darbų apimtis neribojama.
11. Vertinimo darbų kriterijai: idėjos ir temos atitikimas, kūrybiškumas, originalumas, meniškumas,
kalbos ir rašto kultūra.
12. Rašto darbai turi būti pateikiami ant švarių, baltų A4 formato lapų.
13. Darbai turi būti pateikti atspausdinti kompiuteriu.
14. Mokinio vardas, pavardė, amžius, klasė, mokyklos pavadinimas nurodoma lapo viršuje;
mokytojo vardas, pavardė nurodoma kitoje lapo pusėje.
15. Mokykla iš kiekvienos klasės komplekto gali pateikti ne daugiau kaip po 2 rašto darbus.
V. DARBŲ VERTINIMAS
16. Konkursui pateiktus rašto darbus vertins Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro
sudaryta vertinimo komisija.
17. Geriausiai įvertinti darbai bus viešinami Elektrėnų savivaldybės arba Švietimo paslaugų centro
internetiniame tinklapyje. Pagal galimybes - vietinėje spaudoje.
18. Kūrybinių rašto darbų autoriai (konkurso laureatai), pagal galimybes, bus apdovanojami
asmeninėmis dovanėlėmis bei padėkomis.
Nuostatus parengė Kietaviškių pagrindinės mokyklos pradinių klasių vyr. mokytoja Lina
Živulskienė
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MOKYKLOS REKVIZITAI
_____________________________________________ gimnazijos/mokyklos mokinių,
dalyvausiančių Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados II etape sąrašas
9 – 10 klasių mokinių amžiaus grupės dalyviai:
Eil.
Nr.

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

Mokinį paruošusio mokytojo vardas,
pavardė (kvalifikacija)

11 – 12 klasių mokinių amžiaus grupės dalyviai:
Eil.
Nr.

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

Mokinį paruošusio mokytojo vardas,
pavardė (kvalifikacija)

P.S. pagrindinės mokyklos, sanatorinė mokykla, Semeliškių gimnazija, Elektrėnų profesinio
mokymo centras iki 5 mokinių, Vievio gimnazija iki 8 mokinių, Elektrėnų „Versmės“ gimnazija
iki 10 mokinių
Informaciją pateikė
Mokyklos vadovas

____________
(parašas)
A. V.

_________________________
(pareigos, vardas, pavardė)
__________________________
(vardas, pavardė)

10
MOKYKLOS REKVIZITAI
_____________________________________________ gimnazijos/mokyklos mokinių (9-10 kl),
dalyvausiančių anglų kalbos konkurse, sąrašas
Eil.
Nr.

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

Mokinį paruošusio mokytojo vardas,
pavardė (kvalifikacija)

P.S. iki 5 mokinių iš įstaigos
Informaciją pateikė
Mokyklos vadovas

____________
(parašas)
A. V.

_________________________
(pareigos, vardas, pavardė)
__________________________
(vardas, pavardė)

11
MOKYKLOS REKVIZITAI
_____________________________________________ gimnazijos/mokyklos mokinių,
dalyvausiančių 8 kl. vokiečių kalbos konkurse, sąrašas

Eil.
Nr.

Mokinio vardas, pavardė

Mokinį paruošusio mokytojo vardas,
pavardė (kvalifikacija)

P.S. iki 5 mokinių iš įstaigos
Informaciją pateikė
Mokyklos vadovas

____________
(parašas)
A. V.

_________________________
(pareigos, vardas, pavardė)
__________________________
(vardas, pavardė)

12
MOKYKLOS REKVIZITAI
_____________________________________________ gimnazijos/mokyklos mokinių (11 kl.),
dalyvausiančių anglų kalbos olimpiadoje, sąrašas
Eil.
Nr.

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

Mokinį paruošusio mokytojo vardas,
pavardė (kvalifikacija)

P.S. iki 5 mokinių iš įstaigos
Informaciją pateikė

____________
(parašas)

_________________________
(pareigos, vardas, pavardė)

Mokyklos vadovas

A. V.

__________________________
(vardas, pavardė)
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PATVIRTINTA
Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centro direktoriaus
2017 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. R1-810

LIETUVOS MOKINIŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSO
SĄLYGOS
I. BENDROSIOS SĄLYGOS
1. Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso (toliau – Konkursas) sąlygos parengtos
vadovaujantis Bendraisiais Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų bei kitų renginių nuostatais,
patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. vasario 26 d. Nr. ISAK426.
2. Šios sąlygos reglamentuoja Konkurso tikslus, rengėjus, organizavimo tvarką, finansavimą
bei dalyvių apdovanojimą.
II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Konkurso tikslas – ugdyti kūrybingą, mąstančią ir iškalbingą individualybę.
4. Konkurso uždaviniai:
4.1. skatinti mokinius domėtis literatūra;
4.2. ugdyti mokinių kūrybiškumą;
4.3. puoselėti mokinių meninio žodžio suvokimą ir raišką.
III. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
5. Konkurse gali dalyvauti visų tipų Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 5–12 klasių
mokiniai.
6. Skaitovai gali skaityti vieną poezijos kūrinį arba vieną prozos kūrinio ištrauką
lietuvių kalba.
7. Skaitovo skaitomo kūrinio trukmė – iki 5 minučių, poetinės (literatūrinės) kompozicijos
trukmė – ne daugiau kaip 10 minučių. Poetinės kompozicijos dalyvių skaičius – ne daugiau kaip 8.
8. Jei skaitovas ar poetinės (literatūrinės) kompozicijos kūrėjai viršija nurodytą
programos trukmę, vertinimo komisija turi teisę programą nutraukti.
9. Skaitovų konkursas organizuojamas ir jo dalyviai vertinami dviejose amžiaus grupėse: 5–
8 kl. ir 9–12 kl.
10. Konkursas vyksta keturiais etapais.
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11. Mokyklos etapas vyksta gruodžio mėnesį. Geriausi, originaliausi skaitovai, poetinės
kompozicijos (poezijos spektakliai) dalyvauja kitame etape.
12. Rajono, miesto etapą organizuoja savivaldybės administracijos švietimo padalinys. Už
renginį rajone ar mieste atsakingas asmuo užpildo 2 geriausių skaitovų (vieno 5–8 kl., kito 9–12
kl.) ir 2 poetinių kompozicijų (5-8 kl. Ir 9-12 kl.) atitinkamos formos anketas.
13. Regioninis etapas 5 regionuose kasmet organizuojamas kitoje regiono savivaldybėje.
Regioniniuose etapuose vertinimo komisiją sudaro trys nariai; ją formuoja Centro skirtas
komisijos pirmininkas. Regioninio etapo organizatorius po renginio per savaitę užpildo šalies
etape dalyvausiančių mokinių anketas, kuriose nurodomi 1–3 skaitovai iš kiekvienos grupės ir
vertinimo komisijos atrinktos poetinės kompozicijos. Anketos siunčiamos Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo centro (toliau – Centras) rašte nurodytu adresu.
14. Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestai regioniniame etape nedalyvauja, atsakingas asmuo
užpildo šalies etape dalyvausiančių mokinių anketas, kuriose nurodomi 2–3 skaitovai

iš

kiekvienos grupės ir vertinimo komisijos atrinktos poetinės kompozicijos. Anketos siunčiamos
Centro rašte nurodytu adresu.
15. Šalies etapą organizuoja Centras.
16. Centras kasmet pateikia konkretizuotą informaciją dėl Konkurso regioninio ir šalies
etapų organizavimo laiko ir vietos.
IV. KONKURSO FINANSAVIMAS
17. Rajono, miesto ir regioninį Konkurso etapus finansuoja juos rengiantys ir juose
dalyvaujantys rajonų ir miestų savivaldybių administracijų švietimo padaliniai.
18. Šalies etapo mokinių maitinimo ir nakvynės išlaidas apmoka Centras iš Gabių ir
talentingų vaikų ugdymo programos lėšų.
19. Konkurso laimėtojai apdovanojami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos
I, II, III laipsnio diplomais, pagyrimo raštais, rengėjų bei rėmėjų prizais, atminimo dovanomis.
______________________________
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_______________________________ MOKYKLOS/GIMNAZIJOS MOKINIŲ,
DALYVAUSIANČIŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSO II ETAPE,
SĄRAŠAS
5 – 8 klasės
Eil.
Nr.

Mokinio vardas,
pavardė

Klasė

Ką skaito

Mokytojas

Klasė

Ką skaito

Mokytojas

1.
2.
3.
4.
5.
9 – 12 klasės
Eil.
Nr.

Mokinio vardas,
pavardė

1.
2.
3.
4.
5.
POETINĖ KOMPOZICIJA
Kompozicijos pavadinimas,
tekstų autoriai

Dalyviai

Kla- Mokykla
sė

Mokytojas

P. S. Konkurse gali dalyvauti: iš gimnazijų, vidurinių mokyklų, Elektrėnų ,,Ąžuolyno“
progimnazijos iki 10 skaitovų, iš kitų mokyklų – iki 5 skaitovų (kiekvienoje amžiaus grupėje
atskirai).
Poetinės kompozicijos dalyvių skaičius – ne daugiau kaip 8.
Informaciją pateikė __________________
2018-......-......

_______________________________________

