ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO
2018 M. VASARIO MĖN. VEIKLOS PLANAS
PATVIRTINTA
Švietimo paslaugų centro direktoriaus
2018-01-30 įsakymu Nr. 1VT-14
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SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS
2018 m.
vasario 8 d.
12.00 val.
2018 m.
vasario 15 d.
8.00 val.
Išvykstame
nuo ŠPC
kiemelio
2018 m.
vasario 21 d.
10.00 val.

Kaip kalbėti mokytojams su
moksleiviais apie lytines
orientacijas. Lektorius – gyd.
Psichoterapeutas Gintautas
Vaitočka
Edukacinė išvyka į LSMU
ligoninės Kauno klinikų filialą
Vaikų reabilitacijos ligoninę
„Lopšelis“.

V. Kandrotienė

Etikos ir tikybos
mokytojai

Kaišiadorių
vyskupijos
Sielovados centras

Išankstinė registracija
tel 8 346 54073 iki vasario 5 d.
Dalyvio auka 5 Eur.

A. Pupininkienė
L. Baranauskienė

Logopedai, specialieji
pedagogai

Kauno klinikų
filialą Vaikų
reabilitacijos
ligoninę
„Lopšelis“

Iki 2018-02-14 registruotis
http://semiplius.lt

Po du atstovus iš
švietimo įstaigos

Elektrėnų švietimo Dalyvio mokestis iki 15 Eur..
paslaugų centras

Seminaras „Socialinių ir emocinių V. Kandrotienė
kompetencijų ugdymas".
Socialinio ir emocinio intelekto
lavinimas mokyklose” yra išsami
praktinės plėtros programa
mokykloms (viso: 40 val.), siūlanti
mokytojams ir švietimo
ekspertams galimybę patirti
intensyvią, “ pralaužančią ledus”
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2018 m.
vasario 21 d.
10 val.
2018 m.
vasario 22 d.
10.00 val.
2018 m.
vasario 23 d.
10.00 val.

praktiką. Programa yra pagrįsta
išmatuojamais rezultatais ir
įtvirtinanti sąsają tarp mokytojo
emocinio intelekto, mokyklos
klimato ir mokymo efektyvumo.
Lektorė –Aurelija
Zacharevičienė, Vilniaus miesto
pedagoginės psichologinės
tarnybos socialinė pedagogė,
socialinio ir emocinio intelekto
ugdymo konsultantė.
Seminaras „Kun. Jono Bosko
prevencinė sistema – aktualus
įrankis šių dienų bažnyčiai“.
Lektorius – Kun. Aleksandro
Barelli.
Seminaras tema „Kaip kalbėti
apie lytiškumą su jaunesniojo
mokyklinio amžiaus vaikais?“
Lektorė: Stasė Ustilaitė, LEU
Seminaras tema „Stilingas
sodas“.
Lektorė: Rima Mikučionienė, VšĮ
Elektrėnų profesinio mokymo
centro profesijos mokytoja,
biomedicinos mokslų daktarė

V. Kandrotienė

Tikybos mokytojai

Kaišiadorių
vyskupijos
Sielovados centras

Išankstinė registracija
tel 8 346 54073 iki vasario 14 d.
Dalyvio auka 5 Eur.

A. Pupininkienė

Vievio pradinės
mokyklos kolektyvas

Vievio pradinė
mokykla

Iki 2018-02-21 registruotis
http://semiplius.lt
Seminaras mokamas.

A. Pupininkienė

Visi norintys

EPMC

Iki 2018-02-22 registruotis
http://semiplius.lt
Seminaras nemokamas.
Aplinkos tvarkymas, sodo bei
sodybos gerbuvio puoselėjimas
– tai, kas džiugina bei
neramina kiekvieną. Sodiname,
puoselėjame, o rezultatas
nedžiugina. Kaip suprojektuoti,
pasodinti, prižiūrėti sodą ir
nedaryti tiek daug klaidų?
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METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS
2018 m.
vasario 6 d.
14.30 val.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo pedagogų metodinis
pasitarimas dėl būrelio veiklos
2018 m. plano sudarymo, kitų
aktualių klausimų.

A. Pupininkienė
J. Zaleckienė

2018 m.
vasario 28 d.
15.00 val.

Informacinių technologijų
mokytojų metodinis pasitarimas
dėl veiklos plano 2018 m. sudarymo.

N. Kriščiūnienė
V. Kandrotienė

Dėmesio ! Kviečiami
visi norintys
dalyvauti
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai
Informacinių
technologijų
mokytojai

Rungos g. 5,
Švietimo paslaugų
centro II aukštas

„Versmės“
gimnazija

Registracija iki 2018-02-27
http://semiplius.lt

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI
2018-02-01/
2018-02-28
2018 m.
vasario 1 d.
9.00 val.

2018 m.
vasario 2 d.
9.00 val.
2018 m.
vasario 3 d.
2018 m.
vasario 9 d.
9.00 val.

Lopšelio darželio „Pasaka“
ugdytinių kūrybinių darbelių
paroda
Meninio skaitymo konkursas (II
etapas).
Konkurso svečias – Adrija Čepaitė
- Palšauskienė, Lietuvos
nacionalinio dramos teatro aktorė,
Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos docentė
66-oji mokinių fizikos olimpiada II
etapas

A. Pupininkienė
J. Liepis

Lopšelio darželio
„Pasaka“ ugdytiniai

Švietimo paslaugų
centro II aukštas

A. Pupininkienė

5-12 kl. mokiniai,
Vertinimo komisija

Elektrėnų miesto
viešoji biblioteka

Konkurso sąlygas bei kitą
informaciją galite rasti čia:
http://www.lmnsc.lt/lt/meninio_
skaitymo

V. Kandrotienė

9-12 kl. registruoti
mokiniai

„Versmės“
gimnazija

Mokinių darbų vertinimas
2018-02-02 14.30 val. Švietimo
paslaugų centre

Informatikos ir informatinio
mąstymo konkursas „Bebras“ II
etapas.
67-oji mokinių 9-12 kl.
matematikos olimpiada II etapas

V. Kandrotienė

Registruoti mokiniai

VU Didlaukio g.
47, Vilnius

V. Kandrotienė

9-12 kl. registruoti
mokiniai

„Ąžuolyno“
progimnazija

Mokinių darbų vertinimas
2018-02-09 14.30 val. Švietimo
paslaugų centre.
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2018 m.
vasario 12 d.
14.00 val.

Savivaldybės moksleivių mišrių
komandų tinklinio varžybos.

V. Kandrotienė
R. Šarapienė

Registruoti mokiniai

„Versmės“
gimnazija

Registracija tel. 868647156 iki
2018-02-10

2018 m.
vasario 13 d.
9.00 val.

Rusų kalbos (užsienio) olimpiados
10 -12 klasių mokiniams II etapas

V. Pranckevičienė

Registruoti 10-11
klasių mokiniai.
Vertinimo komisija

VšĮ profesinio
mokymo centras

2018 m.
vasario 14 d.
12.00 val.

Bendrojo ugdymo mokyklų
mokinių technologijų olimpiados
„Šimtas ateities ženklų Lietuvai“
II - asis etapas.

A. Pupininkienė

8 – 12 kl. mokiniai,
vertinimo komisija

ŠPC, Rungos g. 5

2018 m.
vasario 14 d.
18.00 val.

Stalo teniso varžybos Vasario 16ajai paminėti

V. Kandrotienė
K. Karsokas

Registruoti dalyviai

„Versmės“
gimnazija

2018 m.
vasario 14 d.
9.00 val.

67-oji mokinių 5-8 kl. matematikos V. Kandrotienė
olimpiada II etapas

5-8 kl. registruoti
mokiniai

„Ąžuolyno“
progimnazija

Dalyvių sąrašus pateikti el.p.
vidap.spc@elektrenai.lt. iki
vasario 8 d. Olimpiados
nuostatus galite rasti paspaudę
šią nuorodą:
https://www.lmnsc.lt/rusu_k_/
Mokinių, dalyvausiančių
technologijų olimpiados II ajame etape, sąrašų originalus
(skanuotus galima siųsti el.
paštu: ala.spc@elektrenai.lt )
pagal pridedamą formą
pateikti iki 2018 m. vasario 8 d.
Registracija tel. 868582736
arba el. paštu
keskar75@gmail.com
iki vasario 13 d.
Mokinių darbų vertinimas
2018-02-14 13.00 val.
„Ąžuolyno“ progimnazijoje.
Dalyvių sąrašus ir užduotis
pristatyti iki vasario 10 d.

2018 m.
vasario 24 d.
2018 m.
vasario 27 d.
9.00 val.

XLVIII jaunųjų matematikų
varžybos
28- oji mokinių istorijos olimpiada

V. Kandrotienė

Mokiniai

V. Kandrotienė

10-12 kl. registruoti
mokiniai

Šiaulių
universitetas
Švietimo paslaugų
centre

Mokinių darbų vertinimas
2018-02-27 14.00 val. Švietimo
paslaugų centre. Dalyvių
sąrašus pristatyti iki vasario
23 d.
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2018 m.
vasario 28 d.
10 val.

7-oji geografijos olimpiada „Mano
gaublys“ (6-8 klasėms)

V. Kandrotienė

6-8 klasių mokiniai

2018 m.
vasario 28 d.
11.00 val.

Elektrėnų savivaldybės mokyklų
pradinių klasių mokinių
konkursas „Kalba gimtoji lūposna
įdėta“, skirta Lietuvos 100-mečiui
paminėti
Ekonomikos ir verslo olimpiada
11-12 klasių mokiniams

A. Pupininkienė
D. Česonytė

Elektrėnų
savivaldybės
mokyklų 3 – 4 klasių
mokinių komandos

V. Pranckevičienė

2018 m.
kovo 1 d.
10.00 val.

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

2018 m.
kovo 1 d.
10 val.

7-oji geografijos olimpiada „Mano
gaublys“ (9-12 klasėms)

2018 m.
vasario 28 d.
10.00 val.

2018 m.
Tarptautinis matematikos
kovo 15 d.
konkursas „Kengūra 2018“
8.00-11.00 val.

Švietimo paslaugų
centrui
priklausančioje
salėje (Elektrinės
g. 8)
Elektrėnų pradinė
mokykla

Mokinių darbų vertinimas
2018-02-28 13.30 val. Švietimo
paslaugų centre. Dalyvių
sąrašus pristatyti iki vasario
23 d.
Nuostatai pridedami
Mokinių sąrašo formą iki
2018 m. vasario 26 d. atsiųsti el.
paštu : ala.spc@elektrenai.lt

Registruoti 11-12
klasių mokiniams

Vieta bus nurodyta
registruojantis

A. Pupininkienė

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

Vievio meno
mokykla, dailės
skyrius

V. Kandrotienė

9-12 klasių mokiniai

V. Kandrotienė

Mokiniai

Švietimo paslaugų
centrui
priklausančioje
salėje (Elektrinės
g. 8)
Ugdymo įstaigos

Registruotis iki
2018m. vasario 25 d.
https://www.lmnsc.lt/ekonomik
a/
Mokinių, dalyvausiančių dailės
olimpiados II - ajame etape,
sąrašų originalus pagal
pridedamą formą pateikti A.
Pupininkienei iki
2018 m. vasario 19 d
Pridedami olimpiados II etapo
nuostatai bei vertinimo kriterijai
Mokinių darbų vertinimas
2018-03-01 13.30 val. Švietimo
paslaugų centre. Dalyvių
sąrašus pristatyti iki vasario
23 d.
Iki 2018-02-14 priimamos
mokyklų paraiškos
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ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS
Preliminarios
datos:
2018 m.
vasario mėn.
1, 6, 8, 13, 20,
22, 27 d.

2018 m.
vasario 7 d.
9.00 val.
Posėdžiai
numatomi du
kartus per
mėnesį.

Mokinių (vaikų) specialiųjų
ugdymosi poreikių vertinimas.

A.Lauciuvienė

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

L.Baranauskienė

Elektrėnų savivaldybės
administracijos Vaiko gerovės
komisijos posėdis.

Elektrėnų
,,Ąžuolyno“
progimnazijos,
Kietaviškių
pagrindinės
mokyklos, Elektrėnų
pradinės mokyklos,
Vievio pradinės
mokyklos, Elektrėnų
vaikų lopšelio –
darželio ,,Drugelis“
mokiniai (vaikai).
Semeliškių vaikų
darželio
,,Gandriukas“ vaikai,
tėvai, pedagogai.
Elektrėnų
savivaldybės
administracijos
Vaiko gerovės
komisijos narės
A.Lauciuvienė,
I.Puronienė.

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.

Semeliškių vaikų
darželis
,,Gandriukas“.

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

Elektrėnų
savivaldybės
administracija.

TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO (toliau - TAU) RENGINIŲ GRAFIKAS
2018 m.
vasario 12 d.
15.00 val.
2018 d.
vasario 26 d.
15.00 val.

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)
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2018 m.
vasario 21 d.
15.00 val.

2018 m.
vasario 13 d.
(antradienis)
11.00 val.

2018-02-08
8.15 val.
Išvykstame nuo
ŠPC kiemelio

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 „Basųjų karmelitų
2018 m. vasario 12
palikimas: Šv. Teresės
d. Išvykimas nuo
bažnyčia ir Aušros Vartų
ŠPC 8.00 val.
koplyčia“
SVEIKOS GYVENSENOS IR DVASINIO TOBULĖJIMO FAKULTETAS
Kuratorė Vida Kandrotienė, tel. 39 826, el.p. vidak.spc@elektrenai.lt
Paskaita „ „Gyvenimo ritmika V. Kandrotienė
TAU studentai
Elektrinės g. 8,
ir fizinis aktyvumas“.
“. Lektorius – sveikos
gyvensenos propoguotojas
Gediminas Grigelis.
KULTŪROS IR MENŲ FAKULTETAS
Kuratorė Ala Pupininkienė, tel. 34271, el.p. ala.spc@elektrenai.lt
Paskaita Vilniaus etninės
A. Pupininkienė
Visi norintys TAU Vilniaus etninės
kultūros centre bei praktinis
studentai
kultūros centras,
užsiėmimas tema „Baltiška
Pamėnkalnio g. 34
juvelyriška“

Registracija
nuo 2018-01-02
tel: 868648914
Dalyvių skaičius - 18

8
MOKYKLOS REKVIZITAI
_____________________________________________ gimnazijos/mokyklos mokinių, dalyvausiančių
technologijų olimpiados II etape sąrašas
8 – 10 klasių mokinių amžiaus grupės dalyviai:
Eil.
Nr.

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

Darbo
pavadinimas

Mokinį paruošusio
mokytojo vardas, pavardė
(kvalifikacija)

Darbo
pavadinimas

Mokinį paruošusio
mokytojo vardas, pavardė
(kvalifikacija)

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

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

Darbo pristatymui (pateikimui) reikalinga įranga, priemonės:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Informaciją pateikė
Mokyklos vadovas

____________
(parašas)
A. V.

_________________________
(pareigos, vardas, pavardė)
__________________________
(vardas, pavardė)
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PATVIRTINTA
Elektrėnų savivaldybės
Švietimo paslaugų centro direktoriaus
2015 m. sausio 22 d. įsakymu Nr.1 VT - 19
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKINIŲ
DAILĖS OLIMPIADOS RAJONINIO ETAPO
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Elektrėnų savivaldybės mokyklų mokinių dailės olimpiados (toliau - Olimpiada) rajoninio
etapo nuostatai, parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m.
lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-1046 patvirtintu 2014-2015 m. m. Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų,
konkursų ir kitų renginių grafiku, Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro direktoriaus
2014 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. R1-622 patvirtintomis Lietuvos mokinių dailės olimpiados sąlygomis,
Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-29 įsakymu Nr. 03V-1219 „Dėl Elektrėnų
savivaldybės mokinių mokomųjų dalykų olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo
tvarkos aprašo patvirtinimo“.
2. Šie nuostatai reglamentuoja Olimpiados tikslą ir uždavinius, dalyvius, organizavimo tvarką,
vertinimą bei dalyvių apdovanojimą.
II. OLIMPIADOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Olimpiados tikslas – vykdyti Elektrėnų savivaldybės mokinių kultūrinę edukaciją, padedančią
įgyti kultūrinių įgūdžių, meninės ir kultūrinės kompetencijos.
4. Olimpiados uždaviniai:
4.1. sudaryti tinkamas sąlygas mokinių kūrybinei saviraiškai;
4.2. atrinkti mokinius – respublikinio dailės olimpiados etapo dalyvius.
III. OLIMPIADOS DALYVIAI
5. Elektrėnų savivaldybės mokyklų 8–12 klasių mokiniai.
6. Olimpiados II etape gali dalyvauti tiek mokinių, kiek mokykloje yra 8 – 12 klasių komplektų (t.y.
iš kiekvienos klasės po 1 mokinį).
IV. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO TVARKA IR RENGĖJAI
7. Olimpiadą organizuoja Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centras.
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8. Olimpiados organizavimo data ir vieta numatomos Elektrėnų savivaldybės mokyklų dailės
mokytojų būrelių nutarimu, kuris fiksuojamas protokolu. Data, vieta ir laikas skelbiami Elektrėnų sav.
Švietimo paslaugų centro direktoriaus įsakyme dėl olimpiados organizavimo bei Elektrėnų sav. Švietimo
paslaugų centro einamojo mėnesio veiklos plane.
9. Mokyklos, ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki olimpiados organizavimo datos, pateikia
originalias paraiškas (su mokyklos vadovo parašu bei mokyklos antspaudu) dalyvauti rajoniniame etape.
Paraiškoje būtina nurodyti mokinio vardą, pavardę, klasę, pateikiamo kūrinio pavadinimą, parengusio
mokytojo vardą ir pavardę.
10. Mokinys Olimpiadoje privalo turėti:
10.1. vieną arba du neįrėmintus autorinius kūrybinius darbus (ne didesnius kaip A2 formato);
10.2. savo kūrybinės veiklos aplanką (A4 formato);
10.3. darbo kūrimui (pasirinktinai) reikalingas priemones: pieštukus, guašą, tušą, pasteles,
teptukus, indelį vandeniui ir kt.
11. Autoriniai kūrybiniai darbai turi atitikti einamųjų metų respublikinės olimpiados temą, o
mokinys, deleguotas į rajoninį olimpiados etapą, turi būti šių darbų autorius.
12. Kūrybinės veiklos aplankas ir pateikti darbai turi būti tvarkingi: aplankas susegtas, darbų
nuotraukos ir kopijos kokybiškos, nurodytos metrikos (autoriaus vardas, pavardė, mokykla, klasė, kūrinio
pavadinimas, technika, sukūrimo metai). Kūrybinės veiklos aplanke turi būti:
12.1. titulinis lapas, temos ieškojimų eskizai;
12.2. laisva forma aprašyta mokinio kūrybinė veikla;
12.3. pristatyti pasiekimai dailės srityje;
12.4. pateiktos kūrybinių darbų nuotraukos, kopijos arba originalai.
13. Praktiniam kūrybiniam darbui Olimpiados metu skiriamos 3 valandos.
14. Olimpiadoje draudžiama trukdyti dirbti kitiems dalyviams.
15. Olimpiados eiga:
15.1. Dalyviai atvyksta 15 min. iki Olimpiados pradžios, registruojasi. Jiems paskirtoje vietoje
pasiruošia darbui (pasirūpina vandeniu, išdėlioja dažus ir pan.). Visi dirbti pradeda nustatytu laiku
(paskelbus Olimpiados pradžią). Baigę kūrybinę veiklą, susitvarko savo darbo vietą. Darbą išeksponuoja
nurodytoje vietoje kartu su namų darbu ir kūrybinės veiklos aplanku.
15.2. Mokinys žodžiu pristato komisijai autorinį(ius) kūrybinį(ius) darbą(us) ir kūrinį, sukurtą
praktinės veiklos Olimpiadoje metu. Pristatymo trukmė – iki 3 minučių. Pristatyme dalyvauja visi
mokiniai ir, pagal galimybes, jų vadovai.
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15.3. Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centras aprūpina Olimpiados dalyvius A2 formato
lapais ir paprastais pieštukais.
15.4. Mokinys, sutikdamas dalyvauti Olimpiadoje, neprieštarauja, kad jo paties arba jo darbų
atvaizdai, užfiksuoti Olimpiados metu, būtų naudojami internete, spaudoje ar kitose visuomenės
informavimo priemonėse nekomerciniais tikslais.
V. VERTINIMAS
16. Darbus įvertinti ir kandidatui į šalies etapą atrinkti Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų
centro direktoriaus įsakymu sudaroma vertinimo komisija.
17. Komisija darbus vertina vadovaudamasi Dailės olimpiados dalyvių kūrybinių darbų ir
kūrybinės veiklos aplanko vertinimo kriterijais, patvirtintais Elektrėnų savivaldybės mokyklų dailės
mokytojų būrelio 2014-11-18 protokolu Nr. 6 ST – 2.
18. Fotografija, media menai, kompiuterinė grafika nevertinama. Išimtis, jei fotografija yra kaip
medžiaga naudojama mišriai technikai.
19. Darbų ir kūrybinės veiklos aplanko vertinimo rezultatai sumuojami. Susumavus taškus,
nustatomas Olimpiados nugalėtojas, kuriam suteikiama teisė dalyvauti Lietuvos mokinių dailės olimpiados
respublikiniame etape.
VI. NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS
20. Olimpiados nugalėtojas ir mokiniai, užėmę I – III vietas bei juos parengę mokytojai,
apdovanojami Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro padėkos raštais. Nugalėtojų apdovanojimą
organizuoja Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centras.

_________________________
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ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MOKINIŲ
DAILĖS OLIMPIADOS KŪRYBINIŲ DARBŲ IR KŪRYBINĖS VEIKLOS APLANKO VERTINIMO KRITERIJAI

□

Dalyvio vardas, pavardė__________________________________________________ amžiaus grupė :
1. Autorinis(iai) kūrybinis(iai) darbas(ai), sukurtas namuose.
Eil.
Požymiai
Kriterijai
Nr.
1.
1.1. Kūrinio sumanymui tinkamai pasirinktos medžiagos,
Visiškai atitinka
technikos, vaizdavimo būdai, išraiškos priemonės.
Atitinka
Iš dalies atitinka
Neatitinka
2.
1.2. Pasirinktos ir prasmingai valdomos meninės raiškos
Visiškai atitinka
priemonės realizuoja pasirinktą idėją.
Atitinka
Iš dalies atitinka
Neatitinka
3.
1.3. Laikomasi pasirinktos dailės srities, žanro
Visiškai atitinka
reikalavimų.
Atitinka
Iš dalies atitinka
Neatitinka
4.
1.4. Kūrinys pasižymi sumanymo autentiškumu,
Visiškai atitinka
aktualumu, patraukia vientisumu.
Atitinka
Iš dalies atitinka
Neatitinka
5.
1.5. Kūrinys atitinka einamųjų metų respublikinės
Visiškai atitinka
olimpiados temą.
Atitinka
Iš dalies atitinka
Neatitinka
2.
Eil.
Nr.
1.

□ 11 – 12 kl.
Taškai

6
4
2
0
6
4
2
0
6
4
2
0
6
4
2
0
6
4
2
0
Iš viso – ....................... taškų

Autorinis(iai) kūrybinis(iai) darbas(ai), sukurtas olimpiados metu.
Požymiai
2.1. Kūrinio sumanymui tinkamai pasirinktos medžiagos,
technikos, vaizdavimo būdai, išraiškos priemonės.

2.

2.2. Pasirinktos ir prasmingai valdomos meninės raiškos
priemonės realizuoja pasirinktą idėją.

3.

2.3. Laikomasi pasirinktos dailės srities, žanro
reikalavimų.

4.

2.4. Kūrinys pasižymi sumanymo autentiškumu,
aktualumu, patraukia vientisumu.

5.

2.5. Kūrinys atitinka einamųjų metų respublikinės
olimpiados temą.

3.
Eil.
Nr.
1.

Kūrybinės veiklos aplankas.

2.

8-10 kl.

Požymiai
3.1. Atskleistas autorinio(ių) kūrybinio(ių) darbo(ų),
sukurto(ų) namuose, idėjos asmeninis ir socialinis
reikšmingumas.
3.2. Apibūdinti autorinio(ių) kūrybinio(ių) darbo(ų),
sukurto(ų) namuose,
•
dailės rūšis,
•
kompozicija,
•
panaudotos išraiškos priemonės,

Kriterijai
Visiškai atitinka
Atitinka
Iš dalies atitinka
Neatitinka
Visiškai atitinka
Atitinka
Iš dalies atitinka
Neatitinka
Visiškai atitinka
Atitinka
Iš dalies atitinka
Neatitinka
Visiškai atitinka
Atitinka
Iš dalies atitinka
Neatitinka
Visiškai atitinka
Atitinka
Iš dalies atitinka
Neatitinka

Kriterijai
Visiškai atitinka
Atitinka
Iš dalies atitinka
Neatitinka
Visiškai atitinka
Atitinka
Iš dalies atitinka
Neatitinka

Taškai
6
4
2
0
6
4
2
0
6
4
2
0
6
4
2
0
6
4
2
0
Iš viso – ..................... taškų
Taškai
3
2
1
0
3
2
1
0
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3.

•
forma,
•
žanras,
•
atlikimo technika.
3.3. Aplanką sudaro: titulinis puslapis, tekstas, priedai
(eskizai, diplomai ir pan.).

Iš viso ................................ taškai

Visiškai atitinka
Atitinka
Iš dalies atitinka
Neatitinka

3
2
1
0

Bendra taškų suma – ………
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MOKYKLOS REKVIZITAI
_______________________________mokyklos/gimnazijos/meno mokyklos mokinių, dalyvausiančių
dailės olimpiados II - ajame etape, sąrašas

8 – 10 klasių mokinių amžiaus grupė
Eil.
Nr.

Mokinio vardas,
pavardė, mokykla

Klasė
bendrojo
ugdymo
mokykloje

Klasė

Darbo pavadinimas

Darbo vadovas

11 – 12 klasių mokinių amžiaus grupė
Eil.
Nr.

Mokinio vardas,
pavardė, mokykla

Klasė
bendrojo
ugdymo
mokykloje

Klasė

Darbo pavadinimas

Darbo vadovas

Darbo pristatymui (pateikimui) reikalinga įranga:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Informaciją pateikė:
Kontaktinis tel. Nr., el.pašto adresas:

Mokyklos vadovas

______________________________
(vardas, pavardė)

A. V.

______________________________
(vardas, pavardė)

15
VIKTORINOS – KONKURSO „KALBA GIMTOJI LŪPOSNA ĮDĖTA“
NUOSTATAI
I. TIKSLAI
1.
2.
3.
4.

Gilinti lietuvių kalbos dalykines žinias, jas taikyti praktikoje.
Skatinti mokinių norą domėtis gimtąja kalba, turtinti žodyną.
Skatinti mokyklas ieškoti ir kurti naujas bendruomenės bendradarbiavimo formas.
Stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius su socialiniais partneriais, skleisti gerąją patirtį.
II. KONKURSO VIETA IR LAIKAS

5.
5.1.
5.2.

Viktorina – konkursas organizuojamas dviem etapais.
I etapas – mokyklose vyks vasario 1–19 d. (kiekviena mokykla sudaro komandą)
II etapas – Elektrėnų pradinėje mokykloje (Taikos g. 15, Elektrėnai) vasario 28 d. 11.00 val.
III. DALYVIAI

6.
Viktorinoje – konkurse dalyvauja Elektrėnų savivaldybės mokyklų 3 – 4 klasių mokinių komandos
(komandą sudaro du trečių klasių ir trys ketvirtų klasių mokiniai).
IV. KONKURSO SĄLYGOS
7.
Viktorinai – konkursui komandos sukuria emblemą.
8.
II etape komandos bus vertinamos už idėjas, kūrybiškumą, originalumą, meniškumą, kalbos ir
rašto kultūrą, gebėjimą bendradarbiauti.
9.
Mokyklos užpildytą dalyvių sąrašą (pridedama forma) iki 2018 m. vasario 26 d. atsiunčia į
Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centrą, paštu ala.spc@elektrenai.lt
V.DARBŲ VERTINIMAS
10.
Komandų darbus vertins mokytojų komisija, sudaryta iš mokytojų, kurie atlydės savo komandas.
11.
Viktorinos – konkurso dalyviai rinks taškus ir atliks kūrybines užduotis, kurioms prireiks
kūrybiškumo, greito mąstymo, konstruktyvaus išradingumo ir originalumo.
12.
Viktorinos – konkurso komandos bus apdovanojamos padėkomis. Komanda, kuri surinks
daugiausiai taškų, gaus atminimo dovanėles.
Nuostatus parengė Elektrėnų pradinės mokyklos metodinė grupė:
mokytoja metodininkė Daiva Česonytė
mokytoja metodininkė Ingrida Mačionytė
mokytoja metodininkė Elena Volosevičienė
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_____________________________________________ mokyklos mokinių, dalyvausiančių viktorinoje
„Kalba gimtoji lūposna įdėta“ sąrašas

Eil.
Nr.

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

Mokytojo, lydėsiančio
mokinius į renginį vardas,
pavardė, kvalifikacija

1.
2.
3.
4.
5.

Informaciją pateikė

____________
(parašas)

_________________________
(pareigos, vardas, pavardė)

