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SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS
2013-02-15
13.00 val.

2013-02-15
10.00 val.

2013-02-18
13.00 val.

Seminaras „Bendrųjų ugdymo
programų turinys. Egzaminų
vertinimas“ užsienio kalbų
mokytojams. Lektorė Danguolė
Paulauskienė, Ugdymo plėtotės
centro metodininkė, Bendrųjų
programų rengėja
Kvalifikacinis seminaras-KAKC
programos "Mes esame Dievo
vaikai!" pristatymas. Lektorius
Dr. A. Lukaševičius su sava
komanda
Seminaras „Meninio skaitymo
ugdymo paslaptys“
Lektorė: Augutė Liutkevičienė,
„Versmės“ gimnazijos lietuvių
kalbos mokytoja ekspertė

L.Bernatavičienė

Užsienio kalbų
mokytojai

Elektrėnų
švietimo
paslaugų centro
posėdžių salė

V. Kandrotienė
M. Kuliešienė

Tikybos mokytojai

Kaišiadorių
vyskupijos
katechetikos
centre

A. Pupininkienė

Ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir
pradinio ugdymo
pedagogai

Elektrėnų
pradinė mokykla

Registracija iki 2012-02-10
tel. 39 826, el.p.
lina.spc@elektrenai.lt
Kaina – apie 40 Lt (priklausys
nuo dalyvių skaičiaus),
pažymėjimo kaina – 2 Lt

Seminaras mokamas iš krepšelio
lėšų (mokyklai bus išrašytos
sąskaitos faktūros). Kaina: 30 Lt –
1 asmeniui.

Prašome iš anksto registruotis
iki 2013-02-15
tel. 34271, arba el.p.
ala.spc@elektrenai.lt
Pažymėjimo kaina:
2 Lt

2013-02-19
10.00 val.

Seminaras „Instrumentai
mokyklos veiklos kokybei
įsivertinti ir tobulinti (IQES

L.Bernatavičienė

Vadovai,
pavaduotojai
ugdymui,

Elektrėnų
švietimo
paslaugų centro

Registracija iki 2013-02-13
tel. 39 826, el.p.
lina.spc@elektrenai.lt
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online Lietuva) “. Lektorės,
konsultantės Anykščių Jono
Biliūno gimnazijos mokytojos
Jolita Abraškevičienė, Violeta
Neniškienė. Temos:
1)Mokyklos veiklos įsivertinimo raida

įsivertinimo grupių
vadovai, nariai

kompiuterių
klasė

Seminaras nemokamas

Registracija iki 2013-02-15
el.p. lina.spc@elektrenai.lt .
Registracijoje, prašome
informuoti, ar reikės pavežėjimo.
Išsamesnę inforamciją teikia Rita
Bimbirienė tel. 865634130

Lietuvoje, šioje srityje įgyvendinti
projektai.
2)IQES online teikiamos galimybės
atliekant mokyklos veiklos įsivertinimą ir
grįžtamojo ryšio įvairiais lygmenimis
mokykloje
tobulinimas,
pagalbos
mokytojui priemonės;
3)IQES online grįžtamasis ryšys: esmė,
prasmė,
instrumentai mokytojams,
biblioteka
ir
metodai,
galimybės
mokytojams.
4)IQES Vertinimo centras ir visos
galimybės efektyviam mokyklos veiklos
įsivertinimui.
5)Praktinis darbas kuriant klausimyną,
atliekant apklausas, ataskaitas ir kt.

2013-02-21
12.00 val.
(Išvykstame
11.30 val.
nuo ŠPC)

Lietuvių kalbos tiriamųjų darbų R.Bimbirienė,
konferencija „Mano kalbinė L.Bernatavičienė
aplinka“,
skirta
tarptautinei
gimtosios kalbos dienai (aprašas
pridedamas)

Lietuvių kalbos
mokytojai ir
mokiniai (6-10 kl.),
gimnazijų – 1-2 kl.
mokiniai

Vievio gimnazija

2013-02-23
9.00 val.
2012-02-25
14.00 val.

Rekolekcijos ( Gavėnia) Kun.
Mozė Mitkevičius.
Seminaras kūno kultūros
mokytojams „Vaikų lengvoji
atletika“. Lektorius lengvosios
atletikos treneris Dainius
Virbickas.

Tikybos mokytojai

Birštonas

Kūno kultūros
mokytojai, sporto
mokyklos treneriai

Švietimo
paslaugų centras

Registracija būtina iki 2013-0223, tel 8 528 39826, arba
el.p.vidak.spc@elektrenai.lt
Seminaras mokamas. Kaina
priklausys nuo dalyvių
skaičiaus.

2013-02-26

Pažintinė išvyka į Gėtė institutą. L.Bernatavičienė

Vokiečių kalbos

Gėtės institutas

Registracija iki 2013-02-20

V. Kandrotienė
M. Kuliešienė
V. Kandrotienė
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13.00 val.
(išvykstame
nuo ŠPC)
2013-02-26
12.55 val.
(šešta
pamoka)
2013-02-28
13.00 val.

Paskaita mokytojams ir mokiniams
„Vokiečių kalbos naujovės“

mokytojai ir 9-10 kl.
mokiniai

tel. 39 826, el.p.
lina.spc@elektrenai.lt
Paskaita nemokama

Atvira tikybos pamoka
„Islamas“

V. Kandrotienė
E. Eigėlis

Tikybos mokytojai

Vievio gimnazija

Seminaras „Virtuali mokymosi
aplinka ir IKT įrankiai pradiniam
ugdymui“.
lektorė: Eglė Vaivadienė, UPC
metodininkė.

A. Pupininkienė

Elektrėnų
Švietimo
paslaugų centro
kompiuterių salė

Seminaras nemokamas.
Iki 2013-02-20 registruotis el.
paštu: ala.spc@elektrenai.lt
Pažymėjimo kaina – 2 Lt.

2013-02-28
13.00 val.

Seminaras „Virtuali mokymosi
aplinka ir IKT įrankiai pradiniam
ugdymui“.
lektorė: Regina Kaušienė; UPC
metodininkė.

A. Pupininkienė

Visų mokyklų
(išskyrus Vievio
pradinės m-klos)
pradinių klasių
mokytojai
Vievio pradinės
mokyklos
kolektyvas

Vievio pradinė
mokykla

Seminaras nemokamas.
Pažymėjimo kaina – 2 Lt.

2013-02-28
9.00 val.

Seminaras ,,Specialiųjų ugdymosi M.Sajetienė
poreikių vaikų pažinimas, jų
poreikių
įvertinimas
ir
tenkinimas“.
Lektoriai:
I.Puronienė,
PPT
psichologė. A.Lauciuvienė PPT
logopedė, A.Sasnauskienė PPT
socialinė pedagogė, M.Sajetienė
PPT specialioji pedagogė.
Seminaras „Darbo teisė. Darbo
L.Bernatavičienė
kodekso pakeitimai“ vadovams ir
personalo darbuotojams. Lektorė
teisininkė Jolanta Cinaitienė

Ugdymo įstaigų
vadovai, mokytojai,
auklėtojai, pagalbos
mokiniui
specialistai,
mokytojų padėjėjai.

Elektrėnų
švietimo
paslaugų centro
posėdžių salė

Seminaras nemokamas.
Būtina išankstinė registracija iki
2013–02-19
Tel. 39 784 arba el.p.
maryte.ppt@elektrenai.lt
Pažymėjimo kaina:
2 Lt

Įstaigų vadovai,
personalo
darbuotojai

Elektrėnų
švietimo
paslaugų centro
posėdžių salė

Seminaras „Vaikų turizmo

Mokytojai,

Švietimo

Registracija į seminarą
iki 2013-02-20 el.p.
lina.spc@elektrenai.lt arba tel.
39 826. Registruojantis el.p.
galite nurodytu Jums rūpimus
klausimus lektoriui. Seminaro
kaina apie – 75 Lt (priklausys
nuo dalyvių skaičiaus)
Registracija į seminarą

2013-03-01
10.00 val.

Informacija

L.Bernatavičienė
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renginių organizavimas“
planuojamas 2013-04-17. Prašome
visų mokytojų, pasitikrinti ar
galioja vaikų turizmo renginių
vadovo pažymėjimas

darbuotojai
organizuojantys
keliones vaikams

paslaugų centro
posėdžių salė

iki 2013-04-08 el.p.
lina.spc@elektrenai.lt arba tel.
39 826

KURSAI, MOKYMAI, PASKAITOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS
2013-02-19
17.30 val.

Paskaita „Organizmo
atsparumas ir sveikata“ Lektorė
žolininkė Birutė Martišienė

V. Kandrotienė

2013-02-07;
14; 21, 28

Praktiniai jogos, meditacijos,
kvėpavimo užsiėmimai.

V. Kandrotienė

2013-02-04
14.00 val.

Rusų (užsienio) kalbos mokytojų
metodinis pasitarimas dėl
olimpiados organizavimo
Muzikos mokytojų pasitarimas
dėl muzikos olimpiados II etapo
užduočių, vertinimo kriterijų bei
komisijos sudėties.
Technologijų mokytojų
metodinis pasitarimas dėl 2013
m būrelio veiklos plano sudarymo;
olimpiados II etapo organizaciniai
klausimai.
Mokyklų ugdymo karjerai
koordinatorių susitikimas

L.Bernatavičienė,
D.Lapinskaitė

Rusų kalbos
mokytojai

A. Pupininkienė

Muzikos mokytojai

A. Pupininkienė
H. Vaišvila

Technologijų
mokytojai

A. Pupininkienė

Geografijos mokytojų metodinis
pasitarimas dėl olimpiados ir kitų
renginių organizavimo

L.Bernatavičienė,
D.Niparavičienė

UK koordinatoriai,
mobili konsultantė
– Giedrė
Užkurėnaitė
Geografijos
mokytojai

Pedagogai,
sveikuolių klubo
nariai, Elektrėnų
gyventojai
Visi baigę
Gyvenimo meno
arba YES kursus

Švietimo
paslaugų centras
Švietimo
paslaugų centras

METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS

2013-02-04
14.00 val.

2013-02-04
15.00 val.

2013-02-05
14.30 val.

2013-02-21
14.00 val.

Elektrėnų
Švietimo
paslaugų centro
posėdžių salė
Elektrėnų
Švietimo
paslaugų centro
posėdžių salė
Elektrėnų
Švietimo
paslaugų centro
posėdžių salė
Švietimo
paslaugų centras

Kaina 5 Lt.
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2013-02-14
Laiko
teirautis
mokykloje

Atvira pamoka tema „Muzikinis
pulsas kūrinyje“

R. Hopenienė

Muzikos mokytojai

Elektrėnų meno
mokykla

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI
2013-02-01
9.00 val.
2013-02-01
2013-02-28

Lietuvos mokinių informatikos
olimpiada III etapo atrankinė dalis.
Elektrėnų meno mokyklos
mokinių dailės darbų paroda

V. Kandrotienė
G. Mataitienė
J. Davidavičienė
A. Pupininkienė

4 klasių mokiniai

Švietimo įstaigos

L.Bernatavičienė

Pagal pateiktus
dalyvių sąrašus

Elektrėnų
„Versmės“
gimnazija

A. Pupininkienė

Vertinimo komisija,
olimpiados dalyviai

„Versmės“
gimnazija

2013-02-08
9.00 val.

Bendrojo ugdymo mokyklų
mokinių muzikos olimpiada II asis etapas.
Lietuvių kalbos ir literatūros
olimpiados II etapas

L.Bernatavičienė

Pagal pateiktus
dalyvių sąrašus

Švietimo
paslaugų centras

2013-02-09
11.00 val.

Olimpinio festivalio svarsčių
kilnojimo varžybos

Mokinių amžius
neribojimas

Kauno rajonas

2012-02-12
10.00 val.

Istorijos olimpiados II etapas

V. Kandrotienė
D. Galiauskienė
J. Jončys
L.Bernatavičienė

Pagal pateiktus
dalyvių sąrašus

Švietimo
paslaugų centras

Mokyklose
vyksta iki
vasario 25 d.

2013-02-05
10.00 val.

Mokyklose organizuojama 4 klasių A. Pupininkienė
mokinių matematikos olimpiada

Registruoti mokiniai „Versmės“
gimnazija
Elektrėnų meno
Švietimo
mokyklos mokinių
paslaugų centro
dailės darbai
II aukštas

Meninio skaitymo konkurso II
etapas.
Konkurso nariai:
Pirmininkė - aktorė Dalia Jankauskaitė.
Nariai: Ramutė Strebeikienė, Elektrėnų
savivaldybės administracijos Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė;
Irena Kazakevičienė, Kaišiadorių kultūros ir
meno centro teatro „Vilties žibintas“ vadovė.

2013-02-07
13.00 val.

Paraiškas dėl dalyvavimo
olimpiados II etape pateikti iki
vasario 25 d. (forma pridedama
– 5 priedas) el. paštu :
ala.spc@elektrenai.lt
Dalyvių sąrašus pateikti iki
2013-02-01 el.p.
lina.spc@elektrenai.lt

Dalyvių sąrašus pateikti iki
2013-02-04 el.p.
lina.spc@elektrenai.lt

Dalyvių sąrašus pateikti iki
2013-02-08 el.p.
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Elektrėnų savivaldybės ugdymo
įstaigų 9 -12 klasių mokinių
viktorina „Tautos kilmė“
Bendrojo ugdymo bei meno
mokyklų mokinių dailės
olimpiada tema „Būti savimi,
išlikti ir augti“, II - asis etapas.

A. Pupininkienė
R. Akelienė

Vertinimo komisija,
komandos

„Versmės“
gimnazija

A. Pupininkienė

Vertinimo komisija,
olimpiados dalyviai

Švietimo
paslaugų centro
posėdžių salė

Iki
2013-02-18

Bendrojo ugdymo mokyklų
mokinių technologijų olimpiados
„Pažvelk į pasaulį kitaip“ I - asis
etapas.

Mokyklose
atsakingiatsakingi
asmenys, paskirti
vadovo įsakymu

7 – 12 kl. mokiniai

Bendrojo
ugdymo
mokyklos

2013-02-21
9.00 val.

Rusų (užsienio) kalbos olimpiados
II etapas

L.Bernatavičienė

Pagal pateiktus
dalyvių sąrašus

Švietimo
paslaugų centras

2013-02-22
11.00 val.

Semeliškės

Mokinių amžius
neribojamas

Ignalina

2013-02-23

Jaunųjų matematikų varžybos

V. Kandrotienė
D. Galiauskienė
J. Gudeliūnas
V. Kandrotienė
D. Galiauskienė
J. Gudeliūnas
V. Kandrotienė

1996 metų gimimo
mokiniai

2013-02-23
11.00 val.

Olimpinio festivalio kaimo
vietovių mokyklų krepšinio 3x3
varžybos
Olimpinio festivalio slidinėjimo
varžybos

2013-02-26
13.00 val.

Anglų kalbos mokinių poezijos ir
meninio skaitymo konkursas

L.Bernatavičienė,
A.Balnienė

2013-02-15
14.00 val.
2013-02-18
12.00 val.

9-12 klasių mokiniai Šiaulių
universitetas,
Matematikos ir
informatikos
fakultetas
Pagal pateiktus
Elektrėnų
dalyvių sąrašus
„Versmės“

lina.spc@elektrenai.lt
Registruotis tel: 8 686 48472
arba el.p.:
rima.akeliene@gmail.com
Mokinių, dalyvausiančių dailės
olimpiados II - ajame etape,
sąrašus pagal pridedamą formą
(2 priedas) iki
2013 m. vasario 8 d atsiųsti el.
paštu :
ala.spc@elektrenai.lt
Mokinių, dalyvausiančių
technologijų olimpiados II ajame etape, sąrašus pagal
pridedamą formą
(1 priedas) iki 2013 m. vasario
20 d. atsiųsti el. paštu :
ala.spc@elektrenai.lt
Dalyvių sąrašus pateikti iki
2013-02-18 el.p.
lina.spc@elektrenai.lt

Registruotis iki vasario 18 d tel.
8-528 39826.

Dalyvių sąrašus pateikti iki
2013-02-18 el.p.
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(vėliau bus išsiųstos sąlygos).

gimnazija

Olimpinio festivalio bendro
lavinimo ir kaimo vietovių
mokyklų „Drąsūs, stiprūs,
vikrūs“ varžybos
Elektrėnų savivaldybės mokyklų
pradinių klasių mokinių
dailyraščio konkursas

V. Kandrotienė
D. Galiauskienė

2013-02-27
Laikas bus
patikslintas

Priešmokylinio amžiaus vaikų
rungtynės „Ledo rituliukas“

A.Pupininkienė
D. Kulevičius

Iki
2013-03-05

Nuo 2013-02-06 iki 2013-03-05
vyksta registracija į Č.Kudabos
geografijos konkursą www.lgd.lt.
Konkursas vyks 2013-04-06.
Detalią konkurso programą ir
nuostatus
rasite http://www.lgd.lt/veiklos/ckudabos-geografijoskonkursas prisegtukuose.

L.Bernatavičienė

2013-02-26
11.00 val

2013-02-27
12.00 val.

A. Pupininkienė

Bendro lavinimo ir
kaimo vietovių
mokyklų 4 klasių ir
žemesnių mokiniai
Elektrėnų
savivaldybės
mokyklų 1 – 4
klasių mokiniai,
vertinimo komisija
Priešmokyklinio
amžiaus vaikų
komandos, teisėjas

lina.spc@elektrenai.lt

Kietaviškės

Elektrėnų
pradinė mokykla

Nuostatai pridedami
Mokinių sąrašą (2 priedas) iki
2013-02-21 atsiųsti el. paštu :
ala.spc@elektrenai.lt

M/d „Žiogelis“

Nuostatai ruošiami, bus išsiųsti
įstaigų el. paštais
Dalyvių sąrašą (6 priedas) iki
2013-02-21 atsiųsti el. paštu :
ala.spc@elektrenai.lt
Siekiant išvengti nesusipratimų
registracijos metu, prašoma iš
anksto užregistruotų moksleivių
vėliau nekeisti kitais. Jei
susidarys grupė, organizuosime
vykimą mokykliniu autobusu. Dėl
autobuso, kreiptis į Jurgitą
Martišienę, tel. 39826.

PROJEKTINĖ VEIKLA
2013-02

Projekto „Jei ne nugalėti, -tai
garbingai dalyvauti“ vykdymas.

V. Kandrotienė

Mokiniai

2013-0204/06
13.00 val

Savęs pažinimo praktiniai
užsiėmimai.

V. Kandrotienė

2013-02-

ŠPC projekto, finansuojamo ES

A. Pupininkienė

Šeimų klubo nariai,
socialiniai
pedagogai, klasių
auklėtojai.
Anykščių Antano

Ugdymo
įstaigos,
sporto mokykla
Elektrėnų
švietimo
paslaugų centras
Anykščiai

Registracija būtina tel. 8 528
39826 arba el.p
vidak.spc@elektrenai.lt .
Užsiėmimai nemokami.
Smulkesnės informacijos
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05/06
13.00 – 21.00
val.

2013-02-07
13.00 – 20.30
val

„Mokytojų, tėvų ir vaikų
partnerystės ir bendradarbiavimo
tinklo kūrimas nacionaliniu
lygmeniu“ (trukmė – 2 metai)
mokymai, skirti mokytojams,
dirbsiantiems pagal gyvenimo
įgūdžių ugdymo metodiką.

Baranausko
vidurinės mokyklos
bendruomenė

teirautis tel. 34271, arba el.p.
ala.spc@elektrenai.lt

Mokymai vyks 25 ak. val. (3 dienos).
Vykdytojai: VŠĮ LIONS QUEST
LIETUVA.

2013-02-27
10.00 val.
2013-02-28
9.00 val.

Kvalifikacijos tobulinimo kursai
vaikų globos namų, dienos
centro darbuotojams

V. Kandrotienė

Mokytojai, vaikų
Rokiškis
globos namų, dienos
centro darbuotojai

2013-02-27
17.30 val.
2013-02

Klubo valdybos narių susirinkimas
dėl renginių organizavimo
Renkama vaikų grupė dalyvauti
Neagresijos programoje.
Pirmenybė teikia Šeimų klubo
nariams

L.Bernatavičienė

Klubo valdyba

L.Bernatavičienė

Klubo nariai

ŠEIMŲ KLUBO VEIKLA
Švietimo
paslaugų centras
Švietimo
paslaugų centras

SIŪLOMI SEMINARAI 2013 M.
Seminaras „Efektyvus vadovavimas, taikant abipusio A. Pupininkienė
mokymosi modelį“. Lektorė: Gražina Mongirdienė

Mokyklos
bendruomenei

Organizacijoje įgyvendinus šį , tikslų , suprantamą ir
puikiai praktiškai pritaikomą metodą,
sukuriama
tarpusavio pasitikėjimo, įsipareigojimo organizacijai ir
kolegoms bei mokymosi vieniems iš kitų aplinka.

Informacija

ŠPC arba įstaiga

Seminarą gali užsisakyti
viena įstaigos komanda
arba kelios.
Dėl seminaro kreiptis į
A. Pupininkienę tel.
34271 arba el.p.
ala.spc@elektrenai.lt
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Data, laikas

Veikla

Atsakingas

Pastabos

1

2

3

6

Matematikos konkursas „Kengūra 2013“ vyks kovo 21 d.
Mokyklos paraiškos ir pinigėliai bus priimami iki vasario
13 d. Nevėluokite.

Vida Kandrotienė

10
1 priedas
_____________________________________________ 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)

Darbo
pavadinimas

Mokinį paruošusio
mokytojo vardas, pavardė
(kvalifikacija)

Darbo
pavadinimas

Mokinį paruošusio
mokytojo vardas, pavardė
(kvalifikacija)

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

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

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

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

Darbo pristatymui (pateikimui) reikalinga įranga, priemonės:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Informaciją pateikė
Tel:

____________
(parašas)

_________________________
(pareigos, vardas, pavardė)
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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
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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
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----------------------------------------------------------mokyklos pradinių klasių mokinių,
dalyvausiančių Dailyraščio konkurso II etape,
SĄRAŠAS
Eil.
Nr.

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

Mokinį paruošusio mokytojo vardas,
pavardė (kvalifikacija)

Duomenis pateikė
(pareigos; vardas, pavardė)

14
4 priedas

_______________________________mokyklos/gimnazijos/meno mokyklos mokinių,
dalyvausiančių dailės olimpiados II - ajame etape, sąrašas

9 – 10 klasių mokinių amžiaus grupė
Eil.
Nr.

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

Darbo pavadinimas

Darbo vadovas

11 – 12 klasių mokinių amžiaus grupė
Eil.
Nr.

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

Darbo pavadinimas

Darbo vadovas

Darbo pristatymui (pateikimui) reikalinga įranga:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Informaciją pateikė:
Tel.:
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5 priedas

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

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

Mokinio vardas, pavardė

Informaciją paruošė:

Klasė

Mokinį paruošusio mokytojo vardas,
pavardė (kvalifikacija)

16
6 priedas

________________________________________vaikų, dalyvausiančių rungtynėse „Ledo
rituliukas“ sąrašas

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

Vaiko vardas, pavardė

Informaciją paruošė:

amžius

Vaikus paruošusio pedagogo vardas,
pavardė (kvalifikacija)
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ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO GIMNAZIJA
LIETUVIŲ KALBOS TIRIAMŲJŲ DARBŲ KONFERENCIJA ,, MANO KALBINĖ
APLINKA“, SKIRTA TARPTAUTINEI GIMTOSIOS KALBOS DIENAI
DALYVIAI
Konferencijoje kviečiami dalyvauti Elektrėnų savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų 6-10 klasių
bei gimnazijų I-II klasių mokiniai.
TIKSLAI





Skatinti mokinius plačiau ir nuodugniau domėtis lietuvių kalba, plėsti akiratį, formuotis
filologinę kultūrą.
Ugdytis poreikį ir gebėjimus tyrinėti, ieškoti įdomių, svarbių sau ir bendraamžiams dalykų,
dalytis patirtimi, atradimais.
Mokytis pasirinkti aktualią temą, tyrinėjimo objektus, rinkti duomenis, juos lyginti,
apibendrinti.
Tobulinti teorinio-praktinio pranešimo rengimo ir pristatymo įgūdžius.
DARBŲ POBŪDIS

Konferencijoje pristatomi mokinių tiriamieji darbai ( individualūs ar grupių žodiniai, stendiniai
ir kt. pranešimai ), susiję su mokinių kalbine aplinka. Vieno darbo pristatymo trukmė – iki 7
min., po darbo pristatymo klausytojai gali užduoti klausimų darbo rengėjams, diskutuoti.
RENGĖJAI
Vievio gimnazija
KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA


Konferencija vyks 2013 m.vasario 21 d. 12 val. Vievio gimnazijoje.



Dalyviai registruojami iki vasario 15 d. , el. paštu lina.spc@elektrenai.lt
Registruojantis nurodyti:
1. Mokyklą, kuriai atstovaujate.
2. Pranešimo (darbo) temą.
3. Pranešimo pobūdį (pvz.: žodinis; stendinis ir pan.)
4. Pranešimą rengusius mokinius: vardas, pavardė, klasė.
5. Kokios technikos reikės.
6. Konsultavęs(ę) mokytojas(ai).

Išsamesnę informaciją teikia Rita Bimbirienė, tel. 8 656 34 130.
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