ELEKTRĖNŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO
KOVO MĖN. VEIKLOS PLANAS
PATVIRTINTA
Švietimo paslaugų centro direktoriaus
2019-02-28 įsakymu Nr. 1VT – 32
Data, laikas
1

Veiklos pavadinimas

Atsakingas

Dalyviai

Vieta

Registracija,
kita informacija
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SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS
2019 m. kovo 1 d.
12.00 val.

2019 m. kovo 1 d.
13.00 val

Konferencija „Rašymas kaip
kalbėjimas Vaižganto kūryboje
ir/arba šiandieninėje kalboje“,
skirta Vaižganto metams paminėti.

Seminaras „Elgesio, emocijų ir
įvairiapusių raidos sutrikimų
turinčių vaikų elgesio modeliavimo
strategijos“
Lektorė –psichologė Toma
Malvicė.
Pedagogai įgis teorinių ir praktinių
žinių apie elgesio, emocijų,
įvairiapusius raidos sutrikimus,
struktūruoto ugdymo strategijas,
elgesio analizės, modeliavimo ir
korekcijos būdus.
2019 m. kovo 12 d. Seminaras „Tautinių vertybių
13.00 val.
raiška ugdymo procese“.
Lektorė Veronika Tamošiūnienė
2019 m. kovo 14 d. Tikybos mokytojos metodininkės
15.00 val.
R.Šabūnienės gerosios patirties
sklaida tema: ,,Grįžtamasis ryšys
tikybos pamokose"

A. Pupininkienė
V. Dobrovolskienė
J. Chmieliauskienė

Visi norintys

Rungos g. 24,
Elektrėnų
Literatūros ir
meno muziejus

Registracija sistemoje
http://semiplius.lt .
Konferencijos
programa pridedama

V. Kandrotienė

Užsiregistravę
pedagogai

Vilniaus S.
Nėries
gimnazija

Registracija sistemoje
http://semiplius.lt

V. Kandrotienė

Elektrėnų pradinės
mokyklos mokytojai

Elektrėnų
Registracija sistemoje
pradinė mokykla http://semiplius.lt

R. Šabūnienė
V. Kandrotienė

Tikybos mokytojai

„Ąžuolyno“
progimnazija

Iki 2019-03-13
registruotis sistemoje
http://semiplius.lt

2019 m. kovo 15 d. Kūrybinės dirbtuvėlės
13.00 val.
ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo pedagogams.
Užsiėmimo metu programos vedėjos
supažindins pedagogus su 5 būdais
įgalinančiais vaiką patirti sėkmę
kūrybiniame procese.
2019 m. kovo 18 d. Gerosios patirties sklaidos
10.00 val.
renginys tema „Praktiniai
kvėpavimo užsiėmimai”.
Lektorė: M. Belickienė
2019 m. kovo 25 d. Vaikų turizmo renginių vadovo
13.00 val.
mokymai. Programa parengta
vadovaujantis „Vaikų turizmo
renginių organizavimo aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2005 m.
kovo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-330 ir
siekiant užtikrinti vaikų saugą
turizmo renginiuose žygių,
ekskursijų metu. Organizuojant
mokymus, vadovaujamasi Mokymo
ir atestavimo darbuotojų saugos ir
sveikatos klausimais bendrųjų
nuostatų, patvirtintų Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro ir Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2003 m. gruodžio 31 d.
įsakymu Nr. A1-223/V-792 (Žin.,
2004, Nr.13-395), nustatyta tvarka.
Išduodami penkerius metus
galiojantys Vaikų turizmo renginio
vadovo pažymėjimai.

2
A. Pupininkienė
L. Kochanskienė
J. Grisiūnienė

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

Sodų g. 7,
l/d „Drugelis“

A. Pupininkienė
M. Belickienė

Visi norintys

Rungos g. 5,
Švietimo
paslaugų centras
(208 kab.)

V. Kandrotienė

Užsiregistravę
pedagogai

Rungos g. 5,
Švietimo
paslaugų centras
(208 kab.)

Iki 2019-03-14
registruotis sistemoje
http://semiplius.lt
Dalyvių skaičius
ribotas – 12 .
Už priemones reiks
susimokėti 2 Eur.
Iki 2019-03-15
registruotis sistemoje
http://semiplius.lt
Renginys nemokamas,
vietų skaičius ribotas!
Iki 2019-03-22
registruotis sistemoje
http://semiplius.lt
Dalyvio mokestis
– 6 Eur .

2019 m. kovo 26 d.
10.00 val.
seminaro pirma
diena

Seminaras tema ,,Ikimokyklinio
ugdymo įstaigų auklėtojų
padėjėjos – vaikų ugdymo proceso
dalyvės‘‘ (24 val.).
Lektorė: Sigita Burvytė, LEU SEF
Socialinio ugdymo katedros
docentė, įmonės VšĮ "Vaikų
ugdymas" vadovė
2019 m. kovo 27 d. Edukacinė atvira pamoka
15.55 val.
„Klasika dailėje ir muzikoje“.
Pamoką veda: mokytojos
R. Rakauskienė, O. Navickienė
2019 m. kovo 28 d. Gerosios patirties sklaidos
14.00 val.
renginys: projekto Lietuvos 100mečiui „Mano Lietuvėlė“
pristatymas ir mokyklos darželio
„Žiogelis“ edukacinių aplinkų
apžiūra bei aptarimas.
Data bus
patikslinta

Specialiosios pedagogikos ir
specialiosios psichologijos kursai
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A. Pupininkienė

Ikimokyklinių
įstaigų auklėtojų
padėjėjos
(šeimininkutės).

Rungos g. 5,
Švietimo
paslaugų centras
(208 kab.)

A. Pupininkienė
R. Rakauskienė,
O. Navickienė

Dailės ir muzikos
mokytojai

A. Pupininkienė
L.Komparskienė

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

Rungos g. 5,
Elektrėnų meno
mokykla, 119
klasė
Trakų g. 6,
Elektrėnai
M/d „Žiogelis“

V. Kandrotienė

Registruoti
pedagogai

Švietimo
paslaugų centras

Iki 2019-03-25
registruotis sistemoje
http://semiplius.lt
Renginys mokamas
Antra seminaro diena
numatyta 2019 m.
balandžio 8 d. 10.00
val.
Iki 2019-03-26
registruotis sistemoje
http://semiplius.lt
Iki 2019-03-27
registruotis sistemoje
http://semiplius.lt

Prašome registruotis
tel. 39826 iki kovo 30
d.

METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS
2019 m. kovo 25 d. Psichologų metodinis užsiėmimas 14.00 val.
gerosios patirties sklaida tema
„Inovatyvių priemonių
panaudojimas dirbant su SUP
vaikais.“.

O. Apanavičienė
V. Kandrotienė

Psichologai

Rungos g. 5,
Švietimo
paslaugų centras
(207 kab.)

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI
2019 m. kovo 1 d.
– 2019 m. kovo 29
d.

Vievio gimnazijos mokinių dailės
darbų paroda

A. Pupininkienė
V. Debesienė

Vievio gimnazijos
mokinių darbai

Rungos g. 5,
Švietimo
paslaugų centras
(II aukštas)

Registracija sistemoje
http://semiplius.lt
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V. Kandrotienė

2019 m. kovo 2 d.

24-asis prof. K. Baršausko fizikos
konkursas

2019 m. kovo 5 d.
9.00 val.

Anglų kalbos konkursas 9 - 10 kl.
mokiniams.

A. Pupininkienė
E. Šablinskaja

2019 m. kovo 6 d.
10.00 val.

Bendrojo ugdymo bei meno
mokyklų mokinių dailės
olimpiados „Mano Lietuva:
minime Pasaulio lietuvių metus“ II
- asis etapas.
L/d „Drugelis“ auklėtojos Vilmos
Čiupailienės mokymo priemonių
paroda

A. Pupininkienė

Elektrėnų savivaldybės mokyklų
jaunųjų atlikėjų festivalis
„Lietuva brangi“

Iki 2019 m. kovo
8d.
2019 m. kovo 8 d.
14.00 val.

2019 m. kovo 12 d. 31-asis Lietuvos mokinių
9.00 val.
geografijos olimpiada (9-12 kl.)

8-12 kl. mokiniai

Kaunas, KTU
Studentų g. 50,

9-10 kl. mokiniai,
vertinimo komisija
pagal įsakymą Nr.
1VT-15
Vertinimo komisija,
olimpiados dalyviai,
8 – 12 kl. mokiniai

Saulės g. 30,
Elektrėnų
„Versmės“
gimnazija
Rungos g. 5,
Elektrėnų meno
mokykla, dailės
skyrius

A. Pupininkienė
V. Čiupailienė

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

A. Pupininkienė
R. Hopenienė
V. Gumbienė

Užsiregistravę
jaunieji atlikėjai,
mokytojai

Rungos g. 5,
Švietimo
paslaugų centras
(208 kab.)
Rungos g. 5,
Elektrėnų meno
mokykla

V. Kandrotienė

9-12 kl. mokiniai

Rungos g. 5,
Švietimo
paslaugų centras
(208 kab.)

Mokytojams
išankstinė registracija
iki 2019-03-01.
Išvykstame 9.15 val.

Kviečiame visus
pedagogus, norinčius
apžiūrėti priemones
Paraiškas siųsti iki
2019 m. kovo 1 d.
pavaduotojaemm@gm
ail.com
Nuostatai ir dalyvių
paraiškos forma
pridedami
Olimpiados nuostatus
galite rasti paspaudę
šią nuorodą:
http://www.lmnsc.lt/lt/
geografijos
Mokinių darbų
vertinimas 2019-0312 13.30 val. Švietimo
paslaugų centre.

2019 m. kovo 13 d. Raštingiausio aštuntoko konkursas
9.00 val.
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A. Pupininkienė
R. Matonienė
A. Barauskienė
N. Sodaitienė

2019 m. kovo 13 d. Konkurso darbų vertinimas
14.00 val.

2019 m. kovo 14
d.

Atvira veikla „Egzaminatoriaus“
panaudojimas grįžtamajam ryšiui.

2019 m. kovo 18 d. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
– 2019 m.
ugdymo vaikų kūrybinių darbų
balandžio 1 d.
respublikinė paroda „Lietuvos
valdovai“, skirta Lietuvos
šimtmečiui

2019 m.
kovo 21 d.
8-11 val.
Iki 2019 m. kovo
26 d.

V. Narkauskienė
V. Kandrotienė

8 kl. mokiniai

Vertinimo komisija
pagal ŠPC
direktoriaus 201902-13 įsakymą Nr.
1VT - 23
Istorijos mokytojai

Rungos g. 24,
„Ąžuolyno“
progimnazija
„Ąžuolyno“
progimnazija
Elektrėnų
„Versmės“
gimnazija
Draugystės g. 2,
Elektrėnų
savivaldybės
viešoji
biblioteka

A. Pupininkienė
A. Ščiukaitienė
J. Liepis
Z. Vaidelienė

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo vaikų
kūrybinių darbai

Tarptautinis matematikos
konkursas „Kengūra 2018“

V. Kandrotienė

Registruoti mokiniai

Švietimo
įstaigose

Pateikti konkurso „Raštingiausias
trečiokas“ dalyvio paraiškas

A. Pupininkienė

Švietimo įstaigų
vertinimo komisija,
dalyviai

Švietimo
įstaigose

A. Pupininkienė

3 - 4 klasių mokiniai, Rungos g. 5,
Švietimo
paslaugų centras
Vertinimo komisija
(208 kab.)
pagal ŠPC
direktoriaus 201902-14 įsakymą Nr.
1VT - 24

2019 m. kovo 27 d. Pradinių klasių 3 – 4 klasių
11.00 val.
mokinių matematikos olimpiados
II etapas.
2019 m. kovo 27 d. Konkurso darbų vertinimas
12.00 val.

Konkurso nuostatai ir
registracijos dalyvių
forma pridedama.
Iki 2019-03-05 el.p
ala.spc@elektrenai.lt
atsiųsti dalyvių
sąrašus.
Registracija sistemoje
http://semiplius.lt
Maloniai kviečiame
aplankyti parodą!
Parodos uždarymas
vyks 2019 m.
balandžio 1 d.
10.00 val. Elektrėnų
savivaldybės viešojoje
bibliotekoje.
Mokinių darbus į ŠPC
pristatyti iki 2019 m.
kovo 22 d. 12.00 val.
Konkurso nuostatai
pridedami
Iki 2019-03-20
A. Pupininkienei
el paštu:
ala.spc@elektrenai.lt
pateikti dalyvių
sąrašus (forma ir
nuostatai pridedami).

Iki 2019 m. kovo
29 d.

2019 m. kovo 30 d.
9.00 val.
2019 m. kovo
mėnuo.

Pateikti vaikų ir mokinių darbus
konkursui ,,Knygnešiai nešė žodį
kaip duoną“
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A. Pranukevičienė
S. Kunaunskienė
A. Pupininkienė

Gavėnios rekolekcijos Vilniaus
V. Kandrotienė
kunigų seminarijoje
Sąmoningumo didinimo mėnuo BE V. Kandrotienė
PATYČIŲ
Socialiniai
pedagogai

2019 m. kovo
Konkursas „Ką žinai apie Lietuvos
viduryje (data bus kariuomenę“ II etapas.
patikslinta)

V. Kandrotienė

1 grupė priešmokyklinių
grupių ugdytiniai;
2 grupė - 1-4 klasių
mokiniai.

Semeliškių g.38,
Vievis,
Vievio Jurgio
Milančiaus
pradinė mokykla

Tikybos mokytojai

Vilniaus kunigų
seminarija
Švietimo
įstaigose

Mokiniai

Registruoti mokiniai

Elektrėnų
„Versmės“
gimnazija

Konkurso nuostatai
pridedami. Darbus
siųsti adresu:
Semeliškių g.38,
Vievis, Elektrėnų sav.,
LT- 21378.
Visą kovo mėnesį
švietimo ir ugdymo
įstaigos savo
bendruomenėms
organizuoja ir vykdo
veiklas, skirtas patyčių
prevencijai ir kitokio
žeminančio elgesio
stabdymui. Renginių
sąrašus atsiųskite el.p.
vidak.spc@elektrenai.
lt
Iš vienos mokyklos į
antrąjį etapą patenka
ne daugiau 3 mokinių.
Užpildytą registracijos
anketą mokytojas
atsiunčia el. paštu
mokiniukonkursas@
kam.lt

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS
2019 m. kovo 1 d.
9.00 val.

Ankstyvosios intervencijos modelis
ir S.M.A.R.T tėvystės įrankis

A.Sasnauskienė

Semeliškių
gimnazijos
pedagogai

Semeliškių
gimnazija

PPT socialinis
pedagogas atvyksta į
įstaigą ir konsultuoja
įstaigos socialinį
pedagogą
tel. (8-528) 39 784

Preliminarios
datos:
2019 m. kovo 5, 7,
12, 14, 19, 21, 26,
28 d.

Mokinių (vaikų) specialiųjų
ugdymosi poreikių vertinimas
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A.Lauciuvienė

2019 m. kovo 22 d. PPT mobilios grupės socialinio
A.Sasnauskienė
9.00 val.
pedagogo veikla Pylimų vaikų
lopšelyje – darželyje:
,,Sąmoningumo didinimo mėnuo
BE PATYČIŲ“
2019 m. kovo 29 d. PPT mobilios grupės socialinio
A.Sasnauskienė
9.00 val.
pedagogo veikla Semeliškių vaikų
darželyje ,,Gandriukas“:
Sąmoningumo didinimo mėnuo BE
PATYČIŲ“.

Numatoma:
Semeliškių
gimnazijos,
Elektrėnų
,,Ąžuolyno“
progimnazijos,
Kietaviškių
pagrindinės
mokyklos,
Elektrėnų pradinės
mokyklos, Vievio J.
Milančiaus pradinės
mokyklos, Elektrėnų
mokyklos – darželio
,,Žiogelis“, Vievio
lopšelio - darželio
,,Eglutė“, Elektrėnų
vaikų lopšelio darželio ,,Drugelis“
mokiniai (vaikai).
Pylimų vaikų
lopšelio - darželio
bendruomenė

Pedagoginė
psichologinė
tarnyba (PPT)

Informacija apie
tikslią datą ir laiką iš
anksto derinama su
ugdymo
įstaigomis/tėvais
(globėjais).
Kontaktinis asmuo:
A.Lauciuvienė
tel. (8-528) 39 784

Pylimų vaikų
lopšelis darželis

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

Semeliškių vaikų
darželio
,,Gandriukas“
bendruomenė

Semeliškių
vaikų darželis
,,Gandriukas“

PPT mobilios grupės
socialinis pedagogas
atvyksta į įstaigą
tel. (8-528) 39 784
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2019 m. kovo
mėn.
Tikslus laikas
derinamas su PPT
kontaktiniu
asmeniu

Mokytojų ir mokytojų padėjėjų,
dirbančių su specialiųjų ugdymosi
poreikių turinčiu vaiku/mokiniu
konsultavimas – atvejų analizė.
Prašome norinčius konsultuotis ir/ar
aptarti konkrečius atvejus susisiekti
su nurodytu PPT kontaktiniu
asmeniu. Abipusiu sutarimu bus
suderintas konsultavimo ir/ar atvejų
analizės turinys, forma, metodai
vieta ir laikas.

I.Puronienė

Elektrėnų
savivaldybės
švietimo įstaigų
mokytojai ir
mokytojų padėjėjai

Vieta derinama
su PPT
kontaktiniu
asmeniu

Kontaktinis asmuo:
I.Puronienė,
tel. (8-528) 39 784

RENGINIAI NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAMS
2019 m. kovo 19 d. Seminaras tema „Suaugusiųjų
10.00 val.
neformaliojo švietimo ir tęstinio
mokymosi planavimo mokymai
savivaldybėse“ pagal projektą
„Suaugusiųjų švietimo sistemos
plėtra suteikiant besimokantiems
asmenims bendrąsias ir
pagrindines kompetencijas“.
Lektorė: Daiva Vietrinienė,
sertifikuota koučingo specialistė

V. Mikalajūnienė
A. Pupininkienė

Vietos
bendruomenių
pirmininkai, nariai,
bibliotekų, muziejų,
kultūros namų
darbuotojai,
nevyriausybinių
organizacijų
atstovai, suaugusiųjų
mokytojai, švietimo
centrų darbuotojai,
atsakingi už
suaugusiųjų
neformalųjį
švietimą.

Rungos g. 5,
Švietimo
paslaugų centras
(208 kab.)

Atsakingas asmuo –
A.Pupininkienė el.p.:
ala.spc@elektrenai.lt
arba tel. (8-528)39826
Antra seminaro diena
vyks 2019 m.
balandžio 9 d.
nuo 10 val.
Seminare numatytos
pietų ir 2 kavos
pertraukos.
Užsiregistravę
dalyviai taip pat iki
2019 m. kovo 15 d.
privalo užsiregistruoti:
https://www.smis.lt/in
dex.php?r=user/registr
ation
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VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINAI
2019 m. kovo 14 d.
12.00 val.

I valstybinės kalbos mokėjimo
kategorijos egzaminas
LR Konstitucijos pagrindų
16.00 val.
egzaminas
2019 m. kovo 15 d. II ir III valstybinės kalbos mokėjimo
12.00 val.
kategorijos egzaminas

V.Mikalajūnienė

Užsiregistravę dalyviai

Rungos g. 5,
Švietimo paslaugų
centras (207 kab.)

Registracija
būtina
iki 2019-03-05

V.Mikalajūnienė

Užsiregistravę dalyviai

Rungos g. 5,
Švietimo paslaugų
centras (207 kab.)

Registracija
būtina
iki 2019-03-06

ELEKTRĖNŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO MOKYMŲ GRAFIKAS
KULTŪROS IR MENŲ FAKULTETAS
Kuratorė Ala Pupininkienė, tel. 34 271, el.p. ala.spc@elektrenai.lt
2019 m. kovo 7 d. Asmenybės ugdymo užsiėmimas A. Pupininkienė
TAU studentai
11.00 val.
„Pasakos suaugusiems –
pasaulio išminties ir dvasinio
augimo lobynas“.
Lektorė: Akvilė Sadauskienė,
asmenybės ugdymo praktikė
2019 m. kovo 14 d. Pokalbis su Eugenija Puriene
A. Pupininkienė
TAU studentai
11.00 val.
„Ką paliekame ateinančioms
kartoms ?“

Švietimo
paslaugų
centras,
posėdžių salė,
208 kab.

Registruotis
nuo 2019-02-01
tel: 868648914
Renginys
nemokamas

Švietimo
paslaugų
centras,
posėdžių salė,
208 kab.

Renginys
nemokamas
Registracija nebūtina

ŽMOGAUS SOCIALINĖS APLINKOS, KRAŠTOTYROS IR TURIZMO FAKULTETAS
2019 m. kovo 6 d.
15.00 val.

Kuratorė Vida Pranckevičienė, tel. 39 826, 8 686 38 404, el.p. vidap.spc@elektrenai.lt
„Lietuvos gamta ir jos žudikai“ V. Pranckevičienė TAU studentai
Švietimo
Lektorius, aplinkosaugos
paslaugų
ekspertas Linas Jonauskas
centro
posėdžių salė
Rungos g. 5
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SVEIKOS GYVENSENOS IR DVASINIO TOBULĖJIMO FAKULTETAS
Kuratorė Vida Kandrotienė, tel. 39 826, el.p. vidak.spc@elektrenai.lt
2019 m. kovo 19 d. Paskaita „Fizinis aktyvumas
V.Kandrotienė
TAU studentai
Švietimo
15.00 val.
vyresniame amžiuje.
paslaugų
Pusiausvyros pratimai“.
centro salė
Lektorė Kristina Visagurskienė,
Kauno jungtinio sveikatos klubo
pirmininkė.

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

V. KONKURSO FINANSAVIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS
9. Diplomus, padėkas ir apdovanojimus atsižvelgdamas į finansines galimybes skiria
Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centras.
________________________________________

SUDERINTA
Elektrėnų savivaldybės
Lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio
2012 m. vasario 8 d. protokolu Nr. 1 ST - 01

_______________________________________________________________________________
(Švietimo įstaigos pavadinimas)

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

Amžius/klasė

Dalyvį rengusio
pedagogo vardas,
pavardė, kvalifikacija

Papildoma
informacija

P.S. iki 5 mokinių iš kiekvienos įstaigos
Informaciją pateikusio asmens vardas, pavardė, pareigos, kontaktai ________________________

PATVIRTINTA
Elektrėnų savivaldybės
Švietimo paslaugų centro direktoriaus
2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr.1 VT - 14
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TREČIŲ IR KETVIRTŲ KLASIŲ MOKINIŲ
MATEMATIKOS OLIMPIADOS NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. Šie nuostatai reglamentuoja Elektrėnų savivaldybės 3-ių ir 4-ų (pradinių) klasių mokinių
matematikos olimpiados (toliau – Olimpiada) tikslą, uždavinius, reglamentuoja rengimo,
vykdymo ir vertinimo tvarką.
II. TIKSLAS
2. Sudaryti galimybę gabių vaikų saviraiškai ir gebėjimų įsivertinimui.
III. UŽDAVINIAI
3. Skatinti vaikus ankstyvame amžiuje domėtis matematika ir jos pasireiškimu aplinkoje.
4. Ugdyti pradinio mokyklinio amžiaus vaikų mokslinį kritinį mąstymą, kūrybiškumą,
savarankiškumą, atkaklumą;
5. Ankstyvame amžiuje rasti itin gabius vaikus ir juos ugdyti, skatinti jų pastangas.
IV. DALYVIAI
7. Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų 3-ių ir 4-ų pradinių klasių mokiniai (iš kiekvienos
mokyklos klasės komplekto po 1-ą mokinį).
V. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO LAIKAS IR VIETA
8. Olimpiados I etapas vyksta mokyklose einamųjų metų vasario arba kovo mėnesį
(pasirinktinai). Olimpiados pirmąjį etapą organizuoja, rengia užduotis, vykdo organizacinį darbą
mokyklos vadovo įsakymu patvirtinta komisija.
9. Olimpiados II etapas vyksta Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centre (toliau –
Centras) kovo mėnesį (informacija skelbiama Centro veiklos plane).
VI. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO TVARKA
10. Olimpiadą organizuoja Centras kartu su Pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio
nariais.
11. Mokiniai užduotis atlieka VŠĮ „Gabių vaikų akademija“ LPMO (Lietuvos pradinukų
matematikos olimpiada) rengėjų pateiktuose arba Elektrėnų savivaldybės Pradinio ugdymo
mokytojų metodinio būrelio (toliau – Būrelis) narių paruoštuose užduočių atlikimo lapuose.
12. Olimpiados užduotys atliekamos savarankiškai. Užduočių sprendimo metu dalyvis gali
naudotis savo įprastomis rašymo ir braižymo priemonėmis. Pastebėjus nesąžiningą elgseną
dalyvis pašalinamas iš Olimpiados, o jo darbas nevertinamas.
13. Užduočių atlikimo laikas – 1 valanda.

VII. OLIMPIADOS UŽDUOČIŲ RENGIMAS, VERTINIMAS
14. Vertinimo komisija sudaroma kiekvienais metais Elektrėnų savivaldybės mokyklų pradinio
ugdymo mokytojų metodiniame būrelyje, fiksuojama protokole bei tvirtinama Centro
direktoriaus įsakymu.
15. Olimpiados II etape naudojamos Savivaldybių etapui parengtos LPMO (Lietuvos pradinukų
matematikos olimpiada) arba Elektrėnų savivaldybės Pradinio ugdymo mokytojų metodinio
būrelio narių paruoštos užduotys (tai nusprendžiama einamųjų metų Būrelio metodiniame
pasitarime ir užfiksuojama būrelio protokole).
16. Olimpiadoje vertinamas užduoties atlikimas ir gautas rezultatas; jei užduotyje nurodoma
pateikti atlikimo aprašymą, be atlikimo aprašymo pateiktas rezultatas nevertinamas.
17. Olimpiados nugalėtojais tampa daugiausiai taškų surinkę dalyviai. Geriausius rezultatus (1ą vietą) pasiekę mokiniai dalyvauja LPMO (Lietuvos pradinukų matematikos olimpiada) šalies
mokyklų 3-ių ir 4-ų klasių mokinių nacionaliniame konkurse.
VIII. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS
18. Paraiškas pateikti iki Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro vasario arba kovo
mėnesio veiklos plane paskelbtos datos, elektroniniu paštu: ala.spc@elektrenai.lt Kontaktinis
telefonas 8 528 34271.
Paraiškos pavyzdys
Mokyklos pavadinimas
3 kl. mokinių grupė:
Eil.
Nr.
1.

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

Mokytojo vardas, pavardė

Klasė

Mokytojo vardas, pavardė

4 kl. mokinių grupė:
Eil.
Nr.
1.

Mokinio vardas, pavardė

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

MOKYKLOS REKVIZITAI

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

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

Mokinį paruošusio mokytojo vardas,
pavardė (kvalifikacija)

Klasė

Mokinį paruošusio mokytojo vardas,
pavardė (kvalifikacija)

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

Mokinio vardas, pavardė

Informaciją pateikė
Mokyklos vadovas

____________
(parašas)
A. V.

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

PATVIRTINTA
Elektrėnų meno mokyklos direktoriaus
2018 m. gruodžio 14 d.
įsakymu Nr. V1-59
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ
JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ FESTIVALIO „LIETUVA BRANGI“
NUOSTATAI
BENDROSIOS NUOSTATOS
Elektrėnų savivaldybės mokyklų jaunųjų atlikėjų festivalio „Lietuva brangi“ nuostatai
reglamentuoja festivalio tikslus, uždavinius, organizatorius, vietą ir laiką, konkurso
sąlygas, programą, festivalio dalyvių paraiškų pateikimo tvarką.
TIKSLAI
Festivalis rengiamas, siekiant supažindinti jaunuosius atlikėjus bei platesnę visuomenę su
lietuvių liaudies kūryba, lietuvių kompozitorių muzikiniu palikimu, puoselėjant etninių,
muzikinių tradicijų išsaugojimą ir tęstinumą visoje Lietuvoje, ugdant mokinių tautiškumą,
pilietiškumą ir domėjimąsi tradicijomis.
UŽDAVINIAI
1. Skatinti lietuviškos muzikos pažinimą, daugiau dėmesio skirti lietuviškam
pedagoginiam repertuarui.
2. Propaguoti mokinių ir mokytojų bendrą muzikavimą.
3. Siekti mokinių ir mokytojų saviraiškos, kūrybingumo, meninės iniciatyvos.
4. Plėsti tarpmokyklinį bendradarbiavimą bei dalintis gerąja patirtimi.
ORGANIZATORIAI
Festivalį organizuoja Elektrėnų meno mokykla.
Adresas: Rungos g. 5, Elektrėnai LT – 26110. Telef. 8-528-39816
El. p. elektrenu.meno.mokykla@gmail.com
Festivalio kuratorius - Evaldas Petkevičius, Elektrėnų meno mokyklos direktorius
Organizatoriai:
Rasa Hopenienė, Elektrėnų meno mokyklos pavaduotoja ugdymui
Vilma Gumbienė, Elektrėnų meno mokyklos mokytoja
VIETA IR LAIKAS
2019 m. KOVO 8 D. Elektrėnų meno mokykla ( Rungos g. 5 )
Dalyvių registracija nuo 13.00 val.
Pradžia 14.00 val.

DALYVIAI
Festivalyje kviečiami dalyvauti Elektrėnų savivaldybės meno mokyklų, neformalaus ugdymo
institucijų bei bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai ir mokytojai.
Dalyviai skirstomi į grupes:
I GRUPĖ – SOLISTAI.
II GRUPĖ – ANSAMBLIAI.
III GRUPĖ – MOKINIO IR MOKYTOJO ANSAMBLIAI.
IV GRUPĖ – KOLEKTYVAI.
Ansamblio instrumentinė sudėtis pasirenkama laisvai.
Ansamblio narių skaičius neribojamas.
Koncertmeisteris nėra ansamblio dalyvis.
PROGRAMA
Jaunieji atlikėjai atlieka lietuvių liaudies kūrybos, lietuvių kompozitorių pasirinktą kūrinį.
Festivalyje galima įtraukti ir savo kūrybos kūrinį, atitinkantį temą.
TVARKA
Festivalis viešas.
Festivalio dalyvių pasirodymų eilės tvarka nustatoma organizatorių.
Paraiškoje pateiktos programos keisti negalima.
Dalyviams laikas repeticijoms neskiriamas.
Repetuoti galima bus atvykus į renginį anksčiau.
PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA
Festivalio dalyvių paraiškos (anketos) priimamos iki 2019 m. kovo 1 d.
Festivalio nuostatus ir dalyvio anketą rasite adresu www.elektrenumm.lt
Paraiškas prašome siųsti el. paštu pavaduotojaemm@gmail.com
Kontaktai: el. p elektrenu.meno.mokykla@gmail.com, telef. 8-528-39816
rasa.hopeniene@gmai.com telef. 8-682-45063
APDOVANOJIMAI
Festivalio dalyviai, kolektyvai ir jų mokytojai apdovanojami diplomais, padėkos raštais.

PATVIRTINTA
Elektrėnų meno mokyklos direktoriaus
2018 m. gruodžio 14 d.
įsakymu Nr. V1-59
ELEKTRĖNŲ MENO MOKYKLA
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ
JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ FESTIVALIO „LIETUVA BRANGI“
DALYVIO ANKETA
Mokykla
_____________________________________________________________________
Adresas, tel., el. paštas
______________________________________________________________
Dalyvio vardas, pavardė

Klasė

Dalyvio - mokytojo vardas, pavardė (Kontaktai)

Atliekama programa (pildyti pilnai autoriaus vardą ir
pavardę)
Koncertmeisteris
Pageidavimai

ANKETĄ PILDYTI DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS
Festivalio dalyvių paraiškos (anketos) priimamos iki 2019 m. kovo 1 d.
Festivalio nuostatus ir dalyvio anketą rasite adresu www.elektrenumm.lt
Paraiškas prašome siųsti el. paštu pavaduotojaemm@gmail.com
Kontaktai: el. p elektrenu.meno.mokykla@gmail.com, telef. 8-528-39816
rasa.hopeniene@gmai.com telef. 8-682-45063

Instrumentas

KONFERENCIJOS „RAŠYMAS KAIP KALBĖJIMAS VAIŽGANTO KŪRYBOJE
IR/ARBA ŠIANDIENINĖJE KALBOJE“ PRANEŠIMAI
Parodos atidarymas. Sveikinimo žodis. Pranešimai:
Dar kartą apie mus, mūsų gimtąją kalbą ir Vaižgantą. Marius Talutis (Lenkija)
Negalime kalbėti kaip Vaižgantas? Jis kalbėjo sielos kalba.. Daiva Balčėnienė (Ąžuolyno
progimnazija)
(Ne)pažįstamasis Vaižgantas. Karolis Gaidukovas, Elektrėnų „Versmės“ gimnazija, 3 b kl.
Mokytoja Vilija Dobrovolskienė
Vaižganto asmenybė. Karolina Dubosaitė, Vievio gimnazija, 2 b kl. Mokytoja Asta Barauskienė
Vaižgantas kaip ,,dvasinis guru", arba ko jis mus išmoko? Dovydas Šakalys, Evelina Cvilikaitė
ir Faustas Gustainis, Žiežmarių gimnazija 3ga kl. Mokytoja Renata Kisnierienė
Vaižganto kūryba ir jos bruožai. Evelina Valantavičiūtė, Vievio gimnazija, 2 b kl. Mokytoja Asta
Barauskienė.
Kuo man gražus Mykoliukas? Saulė Bulaukaitė, Elektrėnų „Versmės“ gimnazija, 3 b kl.
Mokytoja Vilija Dobrovolskienė
Apie du Vaižganto „deimančiukus“ – Severiją ir Geišę. Rytis Tomkus, Elektrėnų „Versmės“
gimnazija, 3 b kl. Mokytoja Vilija Dobrovolskienė
Vaižgantas - ekcentriškas kaunietis, pavėlavęs tapti signataru. Tomas Linkus ir Ignas Šliužas,
Žiežmarių gimnazija 3ga kl.). Mokytoja Renata Kisnierienė
Ar aktuali Vaižganto kūryba šiomis dienomis? Tija Petkevičiūtė ir Jokūbas Lapkauskas,
Žiežmarių gimnazija, 3ga kl. Mokytoja Renata Kisnierienė
Ką byloja muziejaus archyvai apie Vaižgantą? Mykolas Chmieliauskas, Elektrėnų „Versmės“
gimnazija, 3 b kl. Mokytoja Vilija Dobrovolskienė
Kad Vaižgantas mokiniams taptų mylimas ir nepamirštas. Asta Jokšienė, EPMC
Kaip aš atsivedu Vaižgantą į mokyklą... Vilija Dobrovolskienė, „Versmės“ gimnazija
Virtualūs pranešimai:
Ar tą gražios gimtosios kalbos sėklą, kurią pasėjo Vaižgantas, atsivežėme ir į Airiją? Virginija
Umbrasienė, Lietuvos ambasada Airijoje
Mes mokėmės iš Vaižganto, o iš ko mokosi (mokome) lietuvius Airijoje? Aistė Lukoševičienė,
Aušra Dobrovolskaitė, Eglė Butkienė, Ermina Rudytė, Dundalko Kovo 11-osios lituanistinės
mokyklos mokytojos.
Apie mus, mažus ir didelius, Islandijoje kalbančius lietuviškai. Jurgita Millerienė, Islandijos
lituanistinė mokykla „Trys spalvos“

PATVIRTINTA
Elektrėnų meno mokyklos direktoriaus
2019 m. vasario 12 d.
įsakymu Nr. V1-5
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VAIKŲ IR MOKINIŲ PIEŠINIŲ
KONKURSAS “MANO ŠEIMA”
NUOSTATAI
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Elektrėnų savivaldybės vaikų ir mokinių piešinių konkurso “Mano šeima” nuostatai
reglamentuoja konkurso organizavimo ir vykdymo tvarką, konkurso darbų vertinimą ir
apdovanojimus.
2. Konkurso tikslai:
2.1. vaikus ir mokinius skatinti puoselėti šeimos tradicijas, išreikšti deramą pagarbą ir dėmesį
brangiausiems žmonėms.
2.2. skatinti vaikų ir mokinių kūrybiškumą, savarankiško darbo įgūdžius.
2.3.
Elektrėnų savivaldybės vaikų ir mokinių piešinių konkursą „Mano šeima” organizuoja
Elektrėnų meno mokykla. Partneris Elektrėnų švietimo paslaugų centras.
II.

KONKURSO DALYVIAI

1. Konkurse gali dalyvauti Elektrėnų savivaldybės vaikai ir mokiniai nuo 5 iki 11 metų amžiaus.
2. Dalyviai skirstomi į 3 amžiaus grupes:
I. grupė 5 – 6 metų;
II. grupė 7 – 8 metų;
III. grupė 9 – 11 metų;
III.

DARBŲ REIKLAVIMAI

3. Konkursiniai darbai pateikiami A4, formato .
4. Darbo atlikimo techniką ir priemones dalyvis pasirenka savarankiškai. Nepriimami koliažai,
kompiuteriu sukurti piešiniai, nuotraukos.
5. Kiekvieno darbo kitoje pusėje (apačioje dešinėje) turi būti priklijuota dalyvio anketa
(nuostatų 1 priedas). Dalyvio anketa pildoma aiškiai parašytomis didžiosiomis raidėmis arba
kompiuteriu, nurodant :
5.1. piešinio autoriaus vardas, pavardė, amžius;
5.2. ugdymo įstaigos pavadinimas, miestas;
5.3. mokytojo vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris.
6. Darbų skaičius neribojamas. Siunčiant piešinius pridedamas dalyvių sąrašas (nuostatų 2
priedas).
IV.

LAIKAS IR VIETA

7. Darbai pristatomi iki 2019 m. balandžio 12 d.
8. Darbai siunčiami paštu konkursui “Mano šeima” , Elektrėnų meno mokykla, Rungos g. 5,
LT 26110, Elektrėnai.
V.

DARBŲ VERTINIMAS

9. Darbą vertina organizatorių sudaryta vertinimo komisija. Vertinant bus atsižvelgiama į
netradicinį portretinės situacijos traktavimą, techninį darbo įvykdymą, piešinio išraiškingumą.
10. Iš kiekvienos amžiaus grupės bus atrenkami I – III vietų laimėtojai.
11. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę skirti papildomas nominacijas ir prizus.
12. Konkurso sąlygas neatitinkantys darbai, netiksliai metrikuoti arba pateikti pasibaigus
terminui yra nevertinami.
VI.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Konkurso nugalėtojai bus informuojami anketoje nurodytu el. paštu. arba telefonu.
14. Pasibaigus konkursui diplomus, padėkas, dovanas galima atsiimti iš anksto suderinus su
organizatoriais.
15. Papildoma informaciją teikia: Julija Davidavičienė tel. 861417971, el. paštas
julija.davidaviciene@gmail.com

__________________________________

Konkurso nuostatų
I priedas

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VAIKŲ IR MOKINIŲ PIEŠINIŲ
KONKURSO „MANO ŠEIMA“ 2019 M.
DALYVIO ANKETA
Piešinio autoriaus
vardas, pavardė (amžius)
Tikslus švietimo
įstaigos pavadinimas
Mokytojo
vardas, pavardė (telefono
numeris, elektroninio pašto
adresas)

Piešinio autoriaus
vardas, pavardė (amžius)
Tikslus švietimo
įstaigos pavadinimas
Mokytojo
vardas, pavardė (telefono
numeris, elektroninio pašto
adresas)

* Dalyvio anketą pildyti didžiosiomis raidėmis arba kompiuteriu.
* Dalyvio anketą klijuoti piešinio kitoje pusėje.

Konkurso nuostatų
II priedas

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VAIKŲ IR MOKINIŲ PIEŠINIŲ
KONKURSO „MANO ŠEIMA“ 2019 M.
TEIKIAMŲ DARBŲ DALYVIŲ SĄRAŠAS

(Mokyklos pavadinimas)

Eil.
Nr.

Piešinio autoriaus vardas, pavardė

Amžius Mokytojo vardas, pavardė

* Dalyvio anketą pildyti didžiosiomis raidėmis arba kompiuteriu.
* Dalyvio anketą klijuoti piešinio kitoje pusėje.

PATVIRTINTA
Elektrėnų sav. Vievio Jurgio Milančiaus
pradinės mokyklos direktoriaus
2019-02-22 įsakymu Nr. 18V-39
RESPUBLIKINIO KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO
,,KNYGNEŠIAI NEŠĖ ŽODĮ KAIP DUONĄ“
NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. Respublikinio vaikų kūrybinių darbų konkurso ,,Knygnešiai nešė žodį kaip duoną“, (Toliau Konkursas), skirto knygnešystei ir Vievio krašto knygnešio Jurgio Milančiaus 150-osioms gimimo
metinėms, nuostatai numato konkurso tikslus, uždavinius, organizatorius, organizavimo tvarką,
dalyvius, darbų atlikimo ir pristatymo tvarką, vertinimo komisijos sudėtį, darbų vertinimo aspektus,
apdovanojimus.
II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
2. Tikslas: padėti vaikams įgyti pilietinių žinių ir ugdytis gebėjimus šias žinias panaudoti praktiškai.
3. Konkurso uždaviniai:
3.1. puoselėti patriotinius jausmus ir pilietinį sąmoningumą;
3.2. skatinti aktyvų ugdytinių dalyvavimą pilietinėje veikoje;
3.3. skatinti vaikus pažinti gimtąjį kraštą;
3.4. ugdyti kūrybinius, meninius gebėjimus.
III. KONKURSO ORGANIZATORIAI
4. Konkursą organizuoja Elektrėnų sav. Vievio Jurgio Milančiaus pradinė mokykla, konkurso
partneris - Elektrėnų Švietimo paslaugų centras.
5.Konkurso koordinatoriai: pradinių klasių vyr. mokytoja Asta Pranukevičienė, priešmokyklinio
ugdymo pedagogė metodininkė Svetlana Kunauskienė.
IV. DALYVIAI
6. Konkurse gali dalyvauti šalies švietimo įstaigų priešmokyklinių grupių ugdytiniai ir pradinių
klasių mokiniai.
7. Dalyviai skirstomi į dvi amžiaus grupes:
1 grupė - priešmokyklinių grupių ugdytiniai;
2 grupė - 1-4 klasių mokiniai.
V. DARBŲ ATLIKIMAS IR PRISTATYMAS
8. Darbas atliekamas A3 formato lape (popierius, audiniai, siūlai, gamtinė medžiaga ir kt.).
9. Kiekviena ugdymo įstaiga konkursui gali pateikti 1 – 5 darbus (formatas A3), kurių tematika
atitiktų konkurso tikslą ir uždavinius. Grupiniai darbai konkurse nedalyvauja.
10. Darbai iki kovo 29 d. (imtinai) siunčiami adresu: Semeliškių g.38, Vievis, Elektrėnų sav., LT21378.
11. Kartu pateikiamas dokumentas su informacija apie konkurse dalyvaujančius mokinius ir juos
ruošusius mokytojus (priedas Nr. 1). Darbo gerojoje pusėje dešiniajame kampe apačioje
priklijuojama dalyvio kortelė (priedas Nr. 2).

12.Informacija
apie
konkursą
http://www.vieviopradine.elektrenai.lm.lt/lt/

skelbiama

mokyklos

tinklapyje

VI. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
13. Konkurso rezultatai skelbiami 2019 m. balandžio 5 d. Vievio Jurgio pradinės mokyklos
pradinės mokyklos interneto svetainėje http://www.vieviopradine.elektrenai.lm.lt/lt/
14. Konkurso dalyvių darbai bus eksponuojami Elektrėnų sav. Vievio Jurgio pradinėje mokykloje,
Vievio miesto ir Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje, bei Elektrėnų Švietimo paslaugų
centre.
15. Konkurso dalyvių darbai autoriams negrąžinami.
VII. DARBŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS
16. Vertinimo kriterijai: darbo idėjos ir atlikimo originalumas, kūrybiškumas, aktualumas ir
atlikimo kokybė meniniu ir tematiniu aspektais.
17. Konkursui pateiktus darbus vertins komisija, patvirtinta Vievio Jurgio Milančiaus pradinės
mokyklos direktoriaus įsakymu.
18. Konkurso nugalėtojai bus asmeniškai informuoti el. paštu. Laureatų sąrašas bus skelbiamas
Vievio pradinės mokyklos tinklapyje http://www.vieviopradine.elektrenai.lm.lt
19. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti padėkomis ir atminimo dovanėlėmis. Visiems darbų
autoriams bus išsiųstos padėkos (el. paštu).

Priedas Nr. 1
RESPUBLIKINIO KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO
,,KNYGNEŠIAI NEŠĖ ŽODĮ KAIP DUONĄ“
DALYVIŲ SĄRAŠAS
Eil.
Nr.

Darbo autoriaus
vardas, pavardė

Grupė
(1, 2)

Mokykla, mokytojo vardas, pavardė,
tel. nr., el. pašto adresas

Priedas Nr.2
DALYVIO KORTELĖ
Darbo pavadinimas
Autoriaus vardas, pavardė
Grupė, amžius
Mokyklos pavadinimas
Mokytojo vardas, pavardė
Mokytojo elektroninio pašto adresas arba
telefono nr.
Mokyklos adresas

PATVIRTINTA
Elektrėnų švietimo paslaugų centro direktoriaus
2019 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 1VT - 31
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ
RAŠTINGIAUSIO TREČIOKO KONKURSO NUOSTATAI
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
Renginys skirtas pradinių klasių mokiniams. Siekiama, kad mokiniai mokytųsi rašyti taikydami
taisykles, formuotų aiškią, estetišką rašyseną.
2. ORGANIZATORIAI
Elektrėnų pradinių klasių mokytojų metodinis būrelis, Elektrėnų švietimo paslaugų centras.
3. DALYVIAI
Konkurse dalyvauja Elektrėnų savivaldybės mokyklų trečių klasių mokiniai (iš kiekvienos
trečios klasės po vieną mokinį).
4. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
Konkursas organizuojamas trečių klasių mokiniams.
• Pirmasis etapas vyksta mokyklose. Iš kiekvienos mokyklos raštingiausi trečios klasės
mokiniai dalyvauja antrame etape.
• Pirmojo etapo organizatoriai pateikia užpildytas dalyvio anketas Elektrėnų švietimo
paslaugų centro metodininkei Alai Pupininkienei. Anketas pateikti iki datos, nurodytos
Švietimo paslaugų centro kovo mėnesio veiklos plane.
• Antrajame konkurso etape, dalyviai rašys diktantą. Konkurso trukmė: 45 min.
5. KONKURSO LAIKAS IR VIETA
Antrasis etapas vyks Elektrėnų švietimo paslaugų centro metodiniame kabinete (207 kab.),
adresu Rungos g. 5, Elektrėnai. Konkurso antrojo etapo data ir laikas skelbiamas Elektrėnų
švietimo paslaugų centro kovo - balandžio mėnesių veiklos planuose.
6. DALYVIŲ PASKATINIMAS
Konkurso prizininkai pagal galimybes apdovanojami padėkos raštais ir dovanėlėmis.

Nuostatus paruošė
Elektrėnų pradinių klasių mokytojų metodinis būrelis

________________________________________mokyklos mokinių, dalyvausiančių
raštingiausio trečioko konkurso II etape, sąrašas

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

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

Mokinį paruošusio mokytojo vardas,
pavardė (kvalifikacija)

