ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO
2015 M. VASARIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS
PATVIRTINTA
Švietimo paslaugų centro direktoriaus
2015-01-30 įsakymu Nr.1VT-29
Data, laikas

Veiklos pavadinimas

1

2

Atsakingas
3

Dalyviai
4

Vieta

Registracija,
kita informacija

5

6

SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS
2015-02-05
12.00 val.

2015-02-09
10.00 val.

2015-02-17
10.00 val.

2015-02-19
10.00 val.

Seminaras „Kalbos kultūra
pradinukams. Efektyvūs
morfologijos mokymo
būdai“.
Lektorė: Bronislava
Šimonienė, lietuvių kalbos
mokytoja metodininkė, VšĮ
„Efektyvus ugdymas“ lektorė.
Seminaras „Gyvenimo
įgūdžių ugdymas darželyje“.
Lektorė: Danutė Jakučiūnienė

A. Pupininkienė

Pradinio ugdymo
pedagogai

Elektrėnų pradinė
mokykla

Registracija iki 2015-02-04 el.p.
ala.spc@elektrenai.lt
arba tel. 34271
Seminaras mokamas.
Kaina 1 asmeniui (jeigu dalyvių
apie 20 - 25) –
10 – 15 Eur

A. Pupininkienė

Ikimokyklinio,
priešmokyklinio
ugdymo
pedagogai

Mokykla darželis
„Pasaka“

Paskaita tema „Vaikų, kurie
turi veido nesuaugimus,
kalbos ugdymas“.
Lektorė: Asta Lipnickienė,
VUL Žalgirio
klinikos logopedė.
Seminaras „Standartizuotas
lietuvių kalbos vertinimas
pradinėse klasėse“.
Testų rinkinio „Lietuvių
kalbos testai“ pristatymas.
Lektorės: Marijampolės Jono

A. Pupininkienė

Logopedai ir
specialieji
pedagogai

Elektrėnų
Švietimo
paslaugų centro
posėdžių salė

Registracija iki 2015-02-06 tel.
39660
Seminaras nemokamas
asociacijos nariams, kitiems – 15
Eur.
Registracija iki 2015-02-12 el.p.
ala.spc@elektrenai.lt
arba tel. 34271

A. Pupininkienė

Pradinio ugdymo
pedagogai

Elektrėnų
Švietimo
paslaugų centro
posėdžių salė

Registracija iki 2015-02-12 el.p.
ala.spc@elektrenai.lt
arba tel. 34271
Seminaras nemokamas.
Kvalifikacijos pažymėjimo kaina –
1 Eur.

2015-02-20;
2015-03-06
10.00 val.

2015-02-20
10.00 val.

2015-02-20/21
12.00 val.

2015-02-25
14.00 val.

Totoraičio progimnazijos
pradinių klasių mokytoja
ekspertė L. Stankevičienė,
pradinių klasių metodininkės
R. Skirkevičienė, V.
Pridotkienė.
Seminaras „Ikimokyklinio
amžiaus vaikų pasiekimų ir
pažangos vertinimas“.
Lektorė: Birutė
Autukevičienė

A. Pupininkienė

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo
pedagogai

Elektrėnų
Švietimo
paslaugų centro
posėdžių salė

Seminaras „Krikščionių
gyvenimo centras ir šaltinis.
Teologija, liturgija,
pastoracija“.
Prelegentas kun. Artūras
Kazlauskas.

V. Kandrotienė

Tikybos
mokytojai

Kaišiadorių KC

Respublikinė lituanistų
konferencija „Justinas
Marcinkevičius: „Ne dėl
savęs turbūt esu...“
Gerosios patirties sklaida
„Erasmus+ projektai ir jų
rezultatai“. Pranešėja Rita
Grigonienė, Elektrėnų
„Versmės“ gimnazijos
vokiečių kalbos mokytoja
metodininkė

V.Dobrovolskienė,
J.Chmieliauskienė,
L.Bernatavičienė

Lietuvių kalbos
mokytojai

R.Grigonienė,
L.Bernatavičienė

Vokiečių ir kitų
užsienio kalbų
mokytojai

Elektrėnų
Dalyvių registracija
literatūros ir meno iki 2015-02-05 el.p.
muziejus
lina.spc@elektrenai.lt arba tel.
868231591 (Vilija Dobrovolskienė)
Elektrėnų
švietimo paslaugų
centro salė

Registracija ( į abi seminaro
dienas)
iki 2015-02-12 el.p.
ala.spc@elektrenai.lt
arba tel. 34271
Seminaras mokamas.
Kaina 1 asmeniui už abi seminaro
dienas (jeigu dalyvių apie 15 – 20)
–
20 – 30 Eur

Numatoma data ir 2 – jų dienų seminaras
laikas:
,,Naujoji (Z) karta –

2015-02-25
12.00 val.
2015-02-26
12.00 val.

2015-02-27
12.00 val.

2015-02
(data bus
patikslinta)
13.00 val.

prarastoji ar dar
neatrastoji“. Naujosios (Z)
kartos vaiko mokymosi
procesų esminių aspektų
identifikavimas“.
Seminaro apimtis 10
akademinių val. Lektorės:
PPT specialistės:
A.Lauciuvienė, I. Puronienė
Biologijos atvira pamoka
„Jėgos“, panaudojant
interaktyviąją lentą. Pamoką
veda Lina Alimienė,
Elektrėnų „Ąžuolyno“
pagrindinės mokyklos
biologijos mokytoja
metodininkė
Seminaras „Šiandienos
iššūkiai jaunimo rengimui
šeimai. Lytinis ugdymas ir
lytinis švietimas Lietuvos
švietimo sistemoje“. Lektorė
VDU soc. mokslų dr.
N. Liobikienė.
Seminaro metu dalyviams bus
sudaryta galimybė įgyti
naujas, argumentuotas ir
pagilinti turimas žinia, kurios
būtinos dėstant mokykloje
Rengimo šeimai ir lytiškumo
ugdymo programą bei kalbant
su mokiniais lytiškumo
klausimais.

A.Lauciuvienė,
I. Puronienė

Kietaviškių
pagrindinės
mokyklos
pedagogai.

Kietaviškių
pagrindinė
mokykla

L.Alimienė,
L.Bernatavičienė

Biologijos
mokytojai

Elektrėnų
„Ąžuolyno“
pagrindinė
mokykla

V. Kandrotienė

Mokyklų vadovai,
pavaduotojai,
tikybos,
biologijos, etikos
mokytojai,
socialiniai
pedagogai.

Švietimo
paslaugų centras

Seminaras bus vedamas tik
Kietaviškių pagrindinėje
mokykloje.
Kontaktiniai asmenys:
A.Lauciuvienė, I.Puronienė
Tel.: (8-528) 39 784.
el.P.: asta.ppt@elektrenai.lt,
ingrida.ppt@elektrenai.lt

Seminaras nemokamas.
Pažymėjimo kaina 1 Eur

KURSAI, MOKYMAI, PASKAITOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS
2015-02-27
9.00 val.
2015-02-02/ 09/
23
18.00 val.

Mokymai NVO sektoriaus ir
valdžios sektoriaus atstovams

L.Bernatavičienė

Paskaitų ciklas :

V. Kandrotienė

"Septyni
ypač
efektyviai
veikiančių žmonių įpročiai"

NVO sektoriaus ir Elektrėnų
valdžios sektoriaus švietimo
atstovai
paslaugų centras
Mokytojai,
Švietimo
savivaldybės
paslaugų centras
gyventojai

METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS
2015-02-05
10.00 val.

2015-02-05
14.00 val.

2015-02-09
14.30 val.

2015-02-

2015-02-10
13.00 val.

Bendradarbiavimo
galimybės, ateities planai
sveikatos tema
ikimokyklinėse įstaigose.
Pasitarimas su Elektrėnų
visuomenės sveikatos biuro
specialistais.
Chemijos mokytojų
metodinis pasitarimas dėl
metodinių priemonių
pristatymo.
Fizikos mokytojų metodinis
pasitarimas dėl metodinių
priemonių pristatymo ir
gerosios patirties sklaida
tema „Fizikos valstybinio
egzamino
vertinimo
kriterijų kūrimas“.
Respublikinis konkursas
"Meilės koordinatės"
Psichologų metodinis
pasitarimas tema: Metodikų
„Ikimokyklinio amžiaus vaikų
intelekto įvertinimas, skalė
WPPSI - 4“ ir „Vaiko raidos

A. Pupininkienė
A. Sakalinskienė

Ikimokyklinių
įstaigų vadovų
pavaduotojai,
sveikatos
specialistai..

Elektrėnų
Švietimo
paslaugų centro
posėdžių salė

V. Kubilienė
V. Kandrotienė

Chemijos
mokytojai

Švietimo
paslaugų centras

V. Minkevičienė
V. Kandrotienė

Fizikos mokytojai

Švietimo
paslaugų centras

V. Kandrotienė
R. Ramanauskeinė

9-12 kl.
moksleiviai

R. Baleišienė
V. Kandrotienė

Psichologai

Kauno VDU
teologijos
fakultetas
Švietimo
paslaugų centras

Atsinešti įstaigos planus sveikatos
tema.

Data ir laikas
bus patikslintas

skalės WRS“ pristatymas
Karjeros koordinatorių
pasitarimas mokinių
profesinio veiklinimo
klausimais

A. Pupininkienė

Karjeros
koordinatoriai,
konsultantė

Elektrėnų
Švietimo
paslaugų centro
posėdžių salė

Specialistė metodininkė A.
Pupininkienė dėl laiko ir datos
karjeros specialistus informuos
asmeniniais el. pašto adresais

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI
L.Bernatavičienė

5-12 kl. mokiniai

Elektrėnų miesto
viešoji biblioteka

V. Kandrotienė

9-12 kl. mokiniai

„Versmės“
gimnazija

A. Pupininkienė
J. Davidavičienė

Elektrėnų meno
mokyklos mokiniai

Švietimo paslaugų
centro II aukštas

2015-02-09
14.00 val.

Elektrėnų meno mokyklos
mokinių dailės darbų
paroda
Ekonominio modeliavimo
konkursas „Kepurėlės“

L.Bernatavičienė,
P.Tenikis

9-10 kl. mokiniai

Vievio gimnazija

2015-02-10
10.00 val.

Vokiečių kalbos olimpiada
(II etapas)

L.Bernatavičienė

Pagal olimpiados
sąlygas ir ŠPC įsakymą

V. Kandrotienė
Z. Narkeliūnaitė
V. Kandrotienė
D. Galiauskienė

Mokiniai

Elektrinės g. 8,
buvusiame
Elektrėnų
savivaldybės
pastate 1 aukšte)
Vievio gimnazija

Mokiniai

Semeliškių
gimnazija

A. Pupininkienė

4 klasių mokiniai

Švietimo įstaigos

2015-02-03
10.00 val.

2015-02-06

2015-02-02/
2015-02-28

Meninio skaitymo
konkursas (II etapas).
Konkurso svečias Lietuvos
muzikos ir teatro akademijos
dėstytoja, teatro trupės
„Theatrum Indigum“
režisierė Felicija Feiferė
63-ioji mokinių fizikos
olimpiada II etapas

2015-02-10/11/25 Tinklinio turnyras
2015-02-10

Mokyklose
vyksta iki 2015
m. vasario 27 d.

Olimpinio festivalio kaimo
vietovių mokyklų krepšinio
3x3 varžybos
Mokyklose organizuojama 4
(pradinio ugdymo) klasių
mokinių matematikos

Mokinių darbų vertinimas
2015-02-09 13.00 val.
Švietimo paslaugų centre

Dalyvių registracija
iki 2014-02-04 el.p.
lina.spc@elektrenai.lt
Dalyvių sąrašai teikiami iki
2015-02-05 L.Bernatavičienei

Pridedami nauji olimpiados
nuostatai.
Paraiškų originalus dėl

olimpiada

dalyvavimo olimpiados II
etape pateikti iki 2015 m.
kovo 12 d. (pagal pridedamą
formą)

I etapas
mokyklose iki
2015-02-10
II etapas
2015-02-24
11.00 val.

Bendrojo ugdymo bei meno
mokyklų mokinių dailės
olimpiados „Lietuvos dvarų
istorijos“ II - asis etapas.

A. Pupininkienė

Vertinimo komisija,
olimpiados dalyviai

Elektrėnų meno
mokykla, dailės
skyrius

2015-02-25
12.00 val.
Vertinimo
komisija taiso
darbus:
2015-02-25
13.00 val.
2014-02-11
9.00 val.

Elektrėnų savivaldybės
mokyklų
pradinių klasių mokinių
dailiojo rašto konkursas

A. Pupininkienė
D. Česonytė

Elektrėnų savivaldybės
mokyklų 1 – 4 klasių
mokiniai, vertinimo
komisija

Elektrėnų pradinė
mokykla

Rusų (užsienio) kalbos
olimpiada (II etapas)

L.Bernatavičienė

Pagal olimpiados
sąlygas ir ŠPC įsakymą

Elektrinės g. 8,
buvusiame
Elektrėnų
savivaldybės
pastate 1 aukšte)

2015-02-13

64-oji mokinių 9-12 kl.
matematikos olimpiada II
etapas

V. Kandrotienė

9-12 kl. mokiniai

2015-0213/14/15

Olimpinio festivalio kaimo
vietovių mokyklų zoninės

V. Kandrotienė
D. Galiauskienė

Mokiniai

Mokinių, dalyvausiančių
dailės olimpiados II - ajame
etape, sąrašų originalus pagal
pridedamą formą pateikti A.
Pupininkienei iki 2015 m.
vasario 17 d
Pridedami susipažinimui
nauji olimpiados II etapo
nuostatai bei vertinimo
kriterijai
Olimpiados metu, mokytojai
dalinsis gerąja patirtimi.
Nuostatai pridedami
Mokinių sąrašo formą iki
2015-02-19 atsiųsti el. paštu :
ala.spc@elektrenai.lt

Dalyvių sąrašai teikiami iki
2015-02-05 L.Bernatavičienei

Mokinių darbų vertinimas
2015-02-13 14.30 val.
Švietimo paslaugų centre.
Dalyvių sąrašus pristatyti iki
vasario 9 d.
Ukmergės rajonas

I etapas iki
2015-02-19

2015-03-19
2015-02-24
9.00 val.
(renkasi 8 kl.
mokiniai)

10.00 val.
(renkasi 9-10 kl.
mokiniai)

krepšinio 3x3 varžybos
Bendrojo ugdymo mokyklų
mokinių technologijų
olimpiados „Po kūrėjo
delnu...“ I - asis etapas.

Tarptautinis matematikos
konkursas „Kengūra 2015“
Anglų kalbos kalbėjimo
konkursas 8 kl. mokiniams.

Mokyklose atsakingi
asmenys, paskirti
vadovo įsakymu

7 – 12 kl. mokiniai

V. Kandrotienė

Mokiniai

L.Bernatavičienė,
A.Balnienė

8/9-10 kl. mokiniai

Elektrėnų
„Versmės“
gimnazija

Olimpiada vyks:
Elektrinės g. 8,
buvusiame
Elektrėnų
savivaldybės
pastate 1 aukšte).
Vertinimo komisija
renkasi ŠPC
adresu Rungos g. 5
Elektrėnų
„Versmės“
gimnazija
Šiaulių
universitetas
Kuršėnai

Mokinių, dalyvausiančių
technologijų olimpiados II ajame etape, sąrašų
originalus pagal pridedamą
formą
pateikti iki 2015 m. vasario
20 d.
Iki 2015-02-11 priimamos
mokyklų paraiškos
Dalyvių registracija
iki 2015-02-19 el.p.
lina.spc@elektrenai.lt

Anglų kalbos konkursas 910 kl. mokiniams.

2015-02-24
9.00 val.

Istorijos olipiada (II etapas)
10-12 kl. mokiniams

L.Bernatavičienė

Pagal olimpiados
sąlygas ir ŠPC įsakymą

2015-02-26
10.00 val.

Raštingiausio 12-oko
konkursas

L.Bernatavičienė

Pagal konkurso sąlygas
ir ŠPC įsakymą

2015-02-28

V. Kandrotienė
45-osios jaunųjų
matematikų varžybos
Olimpinio festivalio finalinės D. Galiauskienė
štangos spaudimo varžybos.

2015-02-28

Bendrojo ugdymo
mokyklos

Mokiniai
Mokiniai

Dalyvių sąrašai teikiami iki
2015-02-18 L.Bernatavičienei

Dalyvių sąrašai teikiami iki
2015-02-23 L.Bernatavičienei
Dalyvių sąrašus pristatykite
iki vasario 20 d.

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS
2015-02-04
10.00 val.

Metodinis renginys
psichologams:

I. Puronienė

Psichologai

Pedagoginė
psichologinė

Kontaktinis asmuo:
I.Puronienė

2015-02-04
9.00 val.

2015-02-18
9.00 val.

,,Nauji psichologinio
vertinimo instrumentai ir jų
panaudojimas psichologo
praktinėje veikloje“.
PPT mobilios grupės
specialiojo pedagogo pagalba
Pylimų vaikų lopšelyje darželyje.
PPT mobilios grupės
specialiojo pedagogo
pagalba Semeliškių vaikų
darželyje.

tarnyba.

Tel.: (8-528) 39 784.
El.P.:
ingrida.ppt@elektrenai.lt

M.Sajetienė
O.Stasiulevičienė

Pylimų vaikų lopšelio darželio ugdytiniai,
pedagogai, tėvai.

Pylimų vaikų
lopšelis - darželis.

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

M.Sajetienė
A.Būdėnienė

Semeliškių vaikų
darželio ugdytiniai,
pedagogai, tėvai.

Semeliškių vaikų
darželis.

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

TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO (toliau - TAU) RENGINIŲ GRAFIKAS
2015-02-04
15.00 val.

2015-02-11
15.00 val.

2015-02-18
15.00 val.

2015-02-25
15.00 val.

KULTŪROS IR MENO FAKULTETAS
Kuratorė Lina Bernatavičienė, tel. 39 826, 8 670 50 130, el.p. lina.spc@elektrenai.lt
TAU studentai.
Elektrėnų švietimo
Lietuvos istorija I dalis. L.Bernatavičienė
Lietuvos
edukologijos
Gali dalyvauti ir
paslaugų centro
universiteto istorijos fakulteto
istorijos mokytojai
posėdžių salė
doc. dr. Vida Kniūraitė
TAU studentai. Gali
Elektrėnų švietimo
Lietuvos istorija II dalis. L.Bernatavičienė
Lietuvos
edukologijos
dalyvauti ir istorijos
paslaugų centro
universiteto istorijos fakulteto
mokytojai
posėdžių salė
doc. dr. Vida Kniūraitė
TAU studentai. Gali
Elektrėnų švietimo
Lietuvos istorija III dalis. L.Bernatavičienė
Lietuvos
edukologijos
dalyvauti ir istorijos
paslaugų centro
universiteto istorijos fakulteto
mokytojai
posėdžių salė
doc. dr. Vida Kniūraitė
TAU studentai. Gali
Elektrėnų švietimo
Lietuvos istorija IV dalis. L.Bernatavičienė
Lietuvos
edukologijos
dalyvauti ir istorijos
paslaugų centro
universiteto istorijos fakulteto
mokytojai
posėdžių salė
doc. dr. Vida Kniūraitė
SVEIKOS GYVENSENOS IR DVASINIO TOBULĖJIMO FAKULTETAS
Kuratorė Vida Kandrotienė, tel. 39 826, el.p. vidak.spc@elektrenai.lt

2015-02-10

(antradienis)
15.00 val.

Paskaita „Spalvų terapija“. Lektorė – psichologė Rūta
Baleišienė

2015-02-17

(antradienis)
15.00 val.

2015-02-24

(antradienis)
15.00 val.

Paskaita „Spygliuočių ir kitų vaistinių augalų pagalba.
Garsų poveikis žmogaus organizmui“. Lektorius - Marius
Lasinskas - vaistininkas - žolininkas, "Žolinčių akademijos"
viceprezidentas.
Paskaita „Stresai ir elgesio savireguliacija“. Lektorė
Ingrida Puronienė, Pedagoginės psichologinės pagalbos
psichologė.

Elektrėnų sav.
Švietimo paslaugų
centras
Elektrėnų sav.
Švietimo paslaugų
centras
Elektrėnų sav.
Švietimo paslaugų
centras

ŽMOGAUS SOCIALINĖS APLINKOS, KRAŠTOTYROS IR TURIZMO FAKULTETAS

Kuratorė Ala Pupininkienė, tel. 34 271, el.p. ala.spc@elektrenai.lt
2015-02-05
11.30 val.
Išvažiuojame
nuo Švietimo
centro
2015-02-12
14.00 val.

2015-02-19
15.00 – 16.30
val.

2015-02-26
8.10 val.
Išvažiuojame
nuo Švietimo
centro

Svečiuose pas skulptorę Vandą
Umbrasienę

A. Pupininkienė

Kultūros ir meno
fakulteto studentai

Geibonys

Geniali atmintis. Kaip ją lavinti ?
Lektorius – Laurynas Pečkaitis,
Profesionalus koučingo (ICF)
specialistas, asociacijos “Intelektinio
Kapitalo Ugdymas” direktorius.
Paskaita tema „Kuo Indija kitokia
?“
Lektorė: Semeliškių gimnazijos
mokytoja Aušrelė Kieliūtė

A. Pupininkienė

Visi norintys

Švietimo paslaugų
centras
2 aukštas, posėdžių
salė

A. Pupininkienė

Kultūros ir meno
fakulteto studentai ir
kiti norintys dalyvauti

Švietimo paslaugų
centras
2 aukštas, posėdžių
salė

Kultūros ir meno
fakulteto studentai

Vilnius

Edukacinė išvyka į operos ir baleto A. Pupininkienė
teatro užkulisius

Iš anksto registruotis
tel 8 686 48914
Dalyvių grupė - 18

Iš anksto registruotis
tel 8 686 48914
Dalyvių grupė - 18

MOKYKLOS REKVIZITAI
_____________________________________________ gimnazijos/mokyklos mokinių, dalyvausiančių
technologijų olimpiados II etape sąrašas
7 – 8 klasių mokinių amžiaus grupės dalyviai:
Eil.
Nr.

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

Darbo
pavadinimas

Mokinį paruošusio
mokytojo vardas, pavardė
(kvalifikacija)

9 – 10 klasių mokinių amžiaus grupės dalyviai:
Eil.
Nr.

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

Darbo
pavadinimas

Mokinį paruošusio
mokytojo vardas, pavardė
(kvalifikacija)

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

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

Darbo
pavadinimas

Mokinį paruošusio
mokytojo vardas, pavardė
(kvalifikacija)

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

Mokyklos vadovas

____________
(parašas)
A. V.

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

2 priedas
PATVIRTINTA
Elektrėnų savivaldybės
Švietimo paslaugų centro direktoriaus
2013 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1 VT - 05
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ
PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ DAILYRAŠČIO KONKURSO
NUOSTATAI
I.BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Pradinių klasių mokinių Dailyraščio konkurso nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą, dalyvius ir
organizavimo tvarką.
2. Dailyraščio konkurso organizatoriai: Elektrėnų pradinė mokykla ir Švietimo paslaugų centras.
3. Dailyraščio konkurso tikslas – ugdyti taisyklingo, aiškaus ir estetiško rašymo įgūdžius.
II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
4. Dailyraščio konkurse gali dalyvauti Elektrėnų savivaldybės mokyklų 1-4 klasių mokiniai.
5. Skiriamos 4 konkurso dalyvių grupės: 1 klasių, 2 klasių, 3 klasių ir 4 klasių mokiniai. Kiekvienai
grupei skiriamas skirtingas tekstas ir atitinkamai pagal tos klasės reikalavimus suliniuotas A4 formato
lapas.
6. Dailyraščio konkursas vyksta 2 etapais:
6.1. I etapas vyksta mokyklose. Iš kiekvienos mokyklos taisyklingai ir estetiškai rašantys 1-4 klasių
mokiniai dalyvauja II etape.
6.2. I etapo organizatoriai pateikia užpildytas dalyvio anketas Elektrėnų ŠPC specialistei metodininkei
Alai Pupininkienei. Mokykla į savivaldybės konkursą gali atsiųsti tiek mokinių, kiek mokykloje yra tos
klasės komplektų. Anketas pateikti iki datos, nurodytos ŠPC vasario mėnesio plane.
6.3. II etapas vyks Elektrėnų pradinėje mokykloje, data nurodyta ŠPC vasario mėnesio plane.
7. Dailiojo rašto konkurso darbai bus įvertinti ir vertinimo rezultatai bus išsiųsti kiekvienai mokyklai
el. paštu 3 dienų laikotarpyje.
III. REIKALAVIMAI DAILIOJO RAŠTO DARBUI
8. Dailiojo rašto darbą 1-4 klasių mokiniai rašo į pateiktus atitinkamai pagal tos klasės reikalavimus
suliniuotus A4 formato lapus.
9. Dailiojo rašto darbas rašomas ranka, rašytinėmis raidėmis, rašaliniu parkeriu mėlynu rašalu.
Korektūros priemonėmis (juostelėmis, pieštukais, tepikliais ir pan.) naudotis negalima.
10. Dailiojo rašto darbas turi tilpti į vieną A4 formato lapą.
11. Parašę darbą, kitoje lapo pusėje mokiniai nurodo mokyklą, klasę, vardą, pavardę(pirmokams
padėsime).
IV. VERTINIMO KRITERIJAI
12. Dailyraščio konkurso vertinimo komisija, vertindama dailiojo rašto darbus, atsižvelgia į:
12.1. teksto išdėstymą;
12.2. rašto aiškumą ir tolygumą;
12.3. darbo estetiką;

12.4. atidumą ir kalbos taisyklingumą (darbas su klaidomis ar neatitinkantis pateikto rašyti teksto
raiškos nebus vertinamas).
12.5. neatitinkantys kriterijų darbai nevertinami.
V. DALYVIŲ PASKATINIMAS
13. Konkurso dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais ir pagal galimybes dovanėlėmis.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
114. Iškilus klausimų Dailyraščio konkurso dalyviai gali kreiptis į Elektrėnų pradinę mokyklą tel.8
528 36778; el. paštu elektrenupradine@gmail.com
Nuostatus paruošė
Elektrėnų pradinės mokyklos metodinė grupė

-----------------------------------------------------------mokyklos pradinių klasių mokinių,
dalyvausiančių Dailiojo rašto konkurso II etape,
SĄRAŠAS
Eil.
Nr.

Mokinio vardas, pavardė

Duomenis pateikė

Klasė

Mokinį paruošusio mokytojo vardas,
pavardė (kvalifikacija)

__________________________________
(pareigos; vardas, pavardė)

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.

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.

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.

_________________________
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. Autorinis(iai) kūrybinis(iai) darbas(ai), sukurtas olimpiados metu.
Eil.
Požymiai
Kriterijai
Nr.
1.
2.1. Kūrinio sumanymui tinkamai pasirinktos medžiagos,
Visiškai atitinka
technikos, vaizdavimo būdai, išraiškos priemonės.
Atitinka
Iš dalies atitinka
Neatitinka
2.
2.2. Pasirinktos ir prasmingai valdomos meninės raiškos
Visiškai atitinka
priemonės realizuoja pasirinktą idėją.
Atitinka
Iš dalies atitinka
Neatitinka
3.
2.3. Laikomasi pasirinktos dailės srities, žanro
Visiškai atitinka
reikalavimų.
Atitinka
Iš dalies atitinka
Neatitinka
4.
2.4. Kūrinys pasižymi sumanymo autentiškumu,
Visiškai atitinka
aktualumu, patraukia vientisumu.
Atitinka
Iš dalies atitinka
Neatitinka
5.
2.5. Kūrinys atitinka einamųjų metų respublikinės
Visiškai atitinka
olimpiados temą.
Atitinka
Iš dalies atitinka
Neatitinka
3. Kūrybinės veiklos aplankas.
Eil.
Požymiai
Nr.
1.
3.1. Atskleistas autorinio(ių) kūrybinio(ių) darbo(ų),
sukurto(ų) namuose, idėjos asmeninis ir socialinis
reikšmingumas.
2.

3.2. Apibūdinti autorinio(ių) kūrybinio(ių) darbo(ų),
sukurto(ų) namuose,

dailės rūšis,

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

□

8-10 kl.

□ 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
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

3.


kompozicija,

panaudotos išraiškos priemonės,

forma,

žanras,

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

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

Neatitinka

0

Visiškai atitinka
Atitinka
Iš dalies atitinka
Neatitinka

3
2
1
0

Bendra taškų suma – ………

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)

PATVIRTINTA
Elektrėnų savivaldybės
Švietimo paslaugų centro direktoriaus
2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr.1 VT - 28
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KETVIRTŲ KLASIŲ MOKINIŲ
MATEMATIKOS OLIMPIADOS NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. Šie nuostatai reglamentuoja Elektrėnų savivaldybės ketvirtų klasių mokinių matematikos
olimpiados (toliau – Olimpiada) tikslą, uždavinius, rengėjus, organizavimo tvarką, užduočių
parengimą, vertinimą bei dalyvių apdovanojimą.
II. TIKSLAS
2. Sudaryti galimybę gabių vaikų saviraiškai ir gebėjimų įsivertinimui.
III. UŽDAVINIAI
3. Skatinti mokinių loginį mąstymą.
4. Ugdyti mokinių savarankiškumą, pasitikėjimą savo jėgomis.
5. Taikyti teorines žinias praktikoje.
6.Skatinti savivaldybės pradinių klasių mokytojų ir mokinių bendravimą ir bendradarbiavimą.
IV. DALYVIAI
7. Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų ketvirtų klasių mokiniai (iš kiekvienos mokyklos klasės
komplekto po 1 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 arba balandžio mėnesį (informacija skelbiama Centro veiklos plane). Olimpiadų užduotims
parengti, rezultatams įvertinti sudaroma komisija Centro direktoriaus įsakymu.
VI. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO TVARKA
10. Olimpiadą organizuoja Centras kartu su Pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio nariais.
11. Kiekvienas ketvirtos klasės mokinys individualiai sprendžia pateiktas matematines užduotis:
kryžiažodžius, galvosūkius, logines užduotis, tekstinius uždavinius, skaitinius reiškinius.
12. Kiekvienas mokinys turi turėti savo rašymo priemonę, paprastą pieštuką, liniuotę, trintuką bei
spalvotus pieštukus.
13. Užduočių sprendimo laikas – 60 min.

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. Kiekvienais metais sudaryta vertinimo komisija vadovaudamasi pradinio ugdymo bendraja
programa parengia matematikos olimpiados užduotis, kurias pateikia Centro specialistui metodininkui
ne vėliau kaip 5 d.d. iki Olimpiados organizavimo.
16. Vertinimo komisijos nariai, kiekvienais metais sudaro olimpiados darbų vertinimo kriterijų lentelę,
pagal kurią daugiausia surinktų balų skaičių surinkęs mokinys bus skelbiamas nugalėtoju.
VIII. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS
17. Paraiškas pateikti iki Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų 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.
Mokinio vardas, pavardė
Nr.
1.

Klasė

Mokytojo vardas, pavardė
(kvalifikacija)

IX. APDOVANOJIMAS
18. Prizinių vietų laimėtojai, pagal galimybes, bus apdovanoti prizais bei padėkos raštais.
19. Olimpiados rezultatai bus paskelbti Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro interneto
svetainėje www.espc.lt

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Užduočių sprendimai mokiniams negrąžinami.
21. Po Olimpiados, dalyviai ir mokytojai dalyvauja sprendimų analizėje ir aptarime.

MOKYKLOS REKVIZITAI

________________________________________mokyklos mokinių, dalyvausiančių IV klasių
mokinių matematikos olimpiados II etape (rajono etape), sąrašas

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Mokinio vardas, pavardė

Informaciją pateikė

Mokyklos vadovas

Klasė

____________
(parašas)
A. V.

Mokinį paruošusio mokytojo vardas,
pavardė (kvalifikacija)

________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)
________________________________
(vardas, pavardė)

