
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 

2021 M. GEGUŽĖS MĖN. VEIKLOS  PLANAS  
 

                                                PATVIRTINTA 

Švietimo paslaugų centro metodininkė, laikinai   

vykdanti direktoriaus funkcijas 

       2021-04-30 įsakymu Nr.1VT-22 

 

Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 

kita informacija 
1 2 3 4 5 6 

SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, ATVIROS VEIKLOS, EDUKACINĖS IŠVYKOS 
2021 m.  

gegužės  5, 6 d.  

 8.30–11.30 val. 

Nuotoliniai skaitmeninio 

raštingumo mokymai. 

Pristatymų rengimas.    

Mokymuose išmoksite 

vaizdžiai pristatyti savo 

mintis ir sumanymus 

skaidrėse, pasitelkdami 

pateikčių rengimo 

priemones.     

Lektorė Asta Kuktarovienė   

V. Kandrotienė 

 

Elektrėnų meno 

mokyklos 

mokytojai 

I grupė 

Nuotoliniu būdu  Registracija http://semiplius.lt 

ir el. p. vida.kandrotiene@espc.lt 

nurodant telefono nr. 

gimimo datas ir el. p. 

2021 m.  

gegužės 5, 6 d.  

 8.30–11.30 val. 

Nuotoliniai skaitmeninio 

raštingumo mokymai. 

Pristatymų rengimas.    

Mokymuose išmoksite 

vaizdžiai pristatyti savo 

mintis ir sumanymus 

skaidrėse, pasitelkdami 

pateikčių rengimo 

priemones.     

Lektorė Paulina Sutkutė   

V. Kandrotienė 

 

Elektrėnų meno 

mokyklos 

mokytojai 

II grupė 

Nuotoliniu būdu  Registracija http://semiplius.lt 

ir el. p. vida.kandrotiene@espc.lt 

nurodant telefono nr. 

gimimo datas ir el. p. 

2021 m.  

gegužės 6 d. 

13.00 val. 

Atvira veikla 

savivaldybės 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų pedagogams tema 

A. Pupininkienė Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

Nuotoliniu būdu 

Zoom pagalba 

Iki 2021-05-05  registruotis 

http://semiplius.lt      

Nuorodą į nuotolinį seminarą atsiųsime 

užsiregistravusių dalyvių asmeniniais 

http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
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,,Naratyvas ugdyme". 

Lektorė: Elektrėnų l/d 

,,Pasaka" priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja Jolanta 

Liepis 

el. pašto adresais 

2021 m.  

gegužės 10 d.  

14.00 val. 

Kvalifikacijos tobulinimo 

programa 

„Seksualizacijos procesas 

mūsų visuomenėje: 

iššūkiai ir sprendimo 

būdai“.  

Lektorė Dr. Aušra 

Vasiliauskaitė (ses. 

Gabrielė OSB).  

V. Kandrotienė 

 

Tikybos mokytojai Nuotoliniu būdu Registracija iki 2021-05-07 

http://www.semiplius.lt.  

Nuoroda prisijungimui prie seminaro 

bus išsiųsta dalyvių registracijoje 

nurodytais el. paštais. 

2021 m.  

gegužės 10, 11 d.  

 8.30–11.30 val. 

Nuotoliniai skaitmeninio 

raštingumo mokymai. 

Pristatymų rengimas.    

Mokymuose išmoksite 

vaizdžiai pristatyti savo 

mintis ir sumanymus 

skaidrėse, pasitelkdami 

pateikčių rengimo 

priemones.     

Lektorė Paulina Sutkutė   

V. Kandrotienė 

 

Elektrėnų meno 

mokyklos 

mokytojai 

III grupė 

Nuotoliniu būdu  Registracija http://semiplius.lt 

ir el. p. vida.kandrotiene@espc.lt 

nurodant telefono nr. 

gimimo datas ir el. p. 

2021 m.  

gegužės 10, 11 d. 

8.30 -11.30 val. 

Nuotoliniai skaitmeninio 

raštingumo mokymai. 

Skaičiuoklė darbui ir 

namams. 

Mokymuose išmoksite 

naudotis skaičiuokle, 

padėsiančia tvarkant 

finansus, organizuojant 

šventes, planuojant 

darbotvarkę, gebėsite 

V. Kandrotienė 

 

Elektrėnų meno 

mokyklos 

mokytojai 

I grupė 

Nuotoliniu būdu  Registracija http://semiplius.lt 

ir el. p. vida.kandrotiene@espc.lt 

nurodant telefono nr. 

gimimo datas ir el. p. 

http://www.semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
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atvaizduoti duomenis 

grafiškai. 

Lektorė Asta Kuktarovienė   

2021 m.  

gegužės 13 d. 

8.00 val. 

Ilgalaikės programos 

Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 

skaitmeninio raštingumo 

kompetencijos 

tobulinimas. 

I modulis. Informacijos 

valdymas, saugumas, 

skaitmeninio raštingumo 

problemų sprendimas 

II modulis. 

Komunikavimas. 

V. Kandrotienė 

 

Elektrėnų meno 

mokyklos 

mokytojai 

 

Nuotoliniu būdu Registracija http://semiplius.lt 

Dalyvio mokestis priklausys nuo 

dalyvių skaičiaus apie 19.00 Eur. 

2021 m.  

gegužės 17, 18 d. 

8.30 -11.30 val. 

Nuotoliniai skaitmeninio 

raštingumo mokymai. 

Skaičiuoklė darbui ir 

namams. 

Mokymuose išmoksite 

naudotis skaičiuokle, 

padėsiančia tvarkant 

finansus, organizuojant 

šventes, planuojant 

darbotvarkę, gebėsite 

atvaizduoti duomenis 

grafiškai. 

Lektorė Asta Kuktarovienė   

V. Kandrotienė 

 

Elektrėnų meno 

mokyklos 

mokytojai 

II grupė 

Nuotoliniu būdu  Registracija http://semiplius.lt 

ir el. p. vida.kandrotiene@espc.lt 

nurodant telefono nr. 

gimimo datas ir el. p. 

2021 m.  

gegužės 18, 21 d. 

8.30 -11.30 val. 

Nuotoliniai skaitmeninio 

raštingumo mokymai. 

Skaičiuoklė darbui ir 

namams. 

Mokymuose išmoksite 

naudotis skaičiuokle, 

V. Kandrotienė 

 

Elektrėnų meno 

mokyklos 

mokytojai 

IV grupė 

Nuotoliniu būdu  Registracija http://semiplius.lt 

ir el. p. vida.kandrotiene@espc.lt 

nurodant telefono nr. 

gimimo datas ir el. p. 

http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
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padėsiančia tvarkant 

finansus, organizuojant 

šventes, planuojant 

darbotvarkę, gebėsite 

atvaizduoti duomenis 

grafiškai. 

Lektorė Rasa Jurkė   

2021 m.  

gegužės 19, 21 d. 

8.30 -11.30 val. 

Nuotoliniai skaitmeninio 

raštingumo mokymai. 

Skaičiuoklė darbui ir 

namams. 

Mokymuose išmoksite 

naudotis skaičiuokle, 

padėsiančia tvarkant 

finansus, organizuojant 

šventes, planuojant 

darbotvarkę, gebėsite 

atvaizduoti duomenis 

grafiškai. 

Lektorė Asta Kuktarovienė   

V. Kandrotienė 

 

Elektrėnų meno 

mokyklos 

mokytojai 

III grupė 

Nuotoliniu būdu  Registracija http://semiplius.lt 

ir el. p. vida.kandrotiene@espc.lt 

nurodant telefono nr. 

gimimo datas ir el. p. 

2021 m.  

gegužės 20 d. 

8.00 val. 

Ilgalaikės programos 

Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 

skaitmeninio raštingumo 

kompetencijos 

tobulinimas. 

III modulis. Skaitmeninio 

turinio kūrimas. 

V. Kandrotienė 

 

Elektrėnų meno 

mokyklos 

mokytojai 

 

Nuotoliniu būdu Registracija http://semiplius.lt 

 

2021 m.  

gegužės 25, 26 d.  

 8.30–11.30 val. 

Nuotoliniai skaitmeninio 

raštingumo mokymai. 

Pristatymų rengimas.    

Mokymuose išmoksite 

vaizdžiai pristatyti savo 

mintis ir sumanymus 

V. Kandrotienė 

 

Elektrėnų meno 

mokyklos 

mokytojai 

IV grupė 

Nuotoliniu būdu  Registracija http://semiplius.lt 

ir el. p. vida.kandrotiene@espc.lt 

nurodant telefono nr. 

gimimo datas ir el. p. 

http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
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skaidrėse, pasitelkdami 

pateikčių rengimo 

priemones.     

Lektorė Asta Kuktarovienė   

2021 m.  

gegužės 27 d. 

8.00 val. 

Ilgalaikės programos 

Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 

skaitmeninio raštingumo 

kompetencijos 

tobulinimas.        

IV modulis. Skaitmeninis 

mokymas ir mokymasis. 

 

V. Kandrotienė 

 

Elektrėnų meno 

mokyklos 

mokytojai 

 

Nuotoliniu būdu Registracija http://semiplius.lt 

 

2021 m.  Siūlomos ilgalaikės 

kvalifikacijos tobulinimo 

programos: 

1. Moodle – neišsemiamos 

galimybės tobulinti 

ugdymo procesą 

(Kodas211000871). 

2. Specialiųjų poreikių 

vaikų socializacijai ir 

ugdymui(si) palanki 

aplinka bendrojo ugdymo 

grupėje (Kodas 

211000885). 

3. Pamokos kokybės 

tobulinimas: mokymosi 

organizavimas, pasiekimų 

ir pažangos vertinimas, 

orientuojantis į asmeninį 

kiekvieno mokinio 

pažangos siekį (Kodas 

2130021464).  

V. Kandrotienė 

A. Pupininkienė 

Pedagogai 

Elektrėnų 

bendruomenės 

nariai 

Kontaktiniu 

būdu ir 

nuotoliniu būdu.  

 

http://semiplius.lt/
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4. Besimokanti 

bendruomenė: 

skaitmeninio švietimo 

link. (Kodas 211000948) 

5. Psichologinio 

atsparumo didinimas, 

naudojant dėmesingo 

įsisąmoninimo ugdymo 

metodus (Kodas 

211000980). 

6. Pokyčių inicijavimas 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje: nuo komandos 

sutelkimo iki inovacijų 

diegimo (Kodas 

213002263). 

7. Mokinių ugdymo 

karjerai ypatumai 

bendrojo ugdymo 

mokykloje (Kodas 

213002282). 

8. Lyderystė ir 

komandinis darbas 

(Kodas 213002529). 

9. Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 

skaitmeninio raštingumo 

kompetencijos 

tobulinimas (Kodas 

21101131) 
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METODINIAI PASITARIMAI 
2021 m.  

gegužės 4 d. 

12.00 val. 

9-11 kl. mokinių 

susitikimas  su Vilniaus 

šv. Juozapo kunigų 

seminarijos seminaristais. 

V. Kandrotienė 9-12 klasių 

mokiniai 

Tikybos mokytojai 

Nuotoliniu būdu Iš kiekvienos gimnazijos dalyvauja po 3 

mokinius ir po 1 tikybos mokytoją. 

2021 m.  

gegužės 10 d. 

15.00 val.  

Mokyklų metodinės 

tarybos pasitarimas dėl 

pateiktų dokumentų 

aptarimo, 

D. Gudelienė 

V. Kandrotienė 

A. Pupininkienė 

 

Mokyklų metodinės 

tarybos nariai 

Nuotoliniu būdu Registracija  http://semiplius.lt 

2021 m.  

gegužės 12 d. 

14.00 val. 

Psichologų metodinio 

būrelio pasitarimas dėl 

tolimesnės būrelio 

veiklos. 

V. Kandrotienė 

O. Apanavičienė 

Psichologai Nuotoliniu būdu Registracija  http://semiplius.lt 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI 
2021 m.  

gegužės 3 – 31 d. 

 

Kietaviškių 

progimnazijos mokinių 

dailės darbų virtuali 

paroda 

A. Pupininkienė 

A. Taparauskienė 

 

Kietaviškių 

progimnazijos 

mokinių dailės 

darbai 

EŠPS interneto 

tinklapyje ir FB 

puslapyje 

Darbai bus viešinami EŠPC tinklapyje, 

adresu www.espc.lt  ir 

https://www.facebook.com/elektrenuspc  

2021 m.  

gegužės 5 d. –  

gegužės 31 d. 

Elektrėnų savivaldybės 

technologijų mokytojų ir 

jų mokinių darbų virtuali 

paroda 

A. Pupininkienė 

H. Vaišvila 

Technologijų 

mokytojai, mokiniai 

EŠPS interneto 

tinklapyje ir FB 

puslapyje 

Užpildytą parodos dalyvių anketą 

(pridedama) iki 2021-05-03 atsiųsti el 

paštu: ala.pupininkiene@espc.lt    

Darbai bus viešinami EŠPC tinklapyje, 

adresu www.espc.lt  ir 

https://www.facebook.com/elektrenuspc 

Iki 2021 m. 

gegužės 19 d. 

Elektrėnų savivaldybės 

vaikų ir mokinių piešinių 

konkursas „Mano 

šeima“. 

A. Pupininkienė 

J. Davidavičienė 

5 -19 metų vaikai ir 

mokiniai 

Elektrėnų meno 

mokykla 

 

Dalyvių darbus ir sąrašą iki 2021 

m. gegužės 19 d. (imtinai) siųsti el. 

paštu julija.davidaviciene@gmail.com  

Papildomą informaciją teikia konkursą 

organizuojanti Elektrėnų meno 

mokyklos dailės mokytoja Julija 

Davidavičienė tel. 8 614 17971 

2021 m.  

nuo gegužės 10 d. 

iki birželio 10 d. 

Respublikinis pradinių 

klasių mokinių 

nuotraukų paroda – 

A. Pupininkienė 

D. Česonytė 

I. Mačionytė 

Pradinių klasių 

mokinių darbai 

Elektrėnų 

pradinė 

mokykla 

Iki 2021 m. birželio 10 d. nuotraukos ir 

anketos (pridedama) siunčiamos el. p. 

rasasend@gmail.com  

http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
http://www.espc.lt/
https://www.facebook.com/elektrenuspc
mailto:ala.pupininkiene@espc.lt
http://www.espc.lt/
https://www.facebook.com/elektrenuspc
mailto:julija.davidaviciene@gmail.com
mailto:rasasend@gmail.com
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konkursas „Gaudau 

vasarą laukuose“. 

R. Sendzikienė 

E. Volosevičienė 

Konkurso rezultatai bus skelbiami 2021 

m. birželio 15 d. interneto svetainėje 

http://www.pradine.elektrenai.lm.lt/  

RENGINIAI NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAMS 
2021 m.  

gegužės 4 d. 

8.30 val. 

 

 

Suaugusiųjų neformaliojo 

švietimo ir tęstinio 

mokymosi programų 

konkurso, suaugusiųjų 

neformaliojo švietimo 

veikloms finansuoti, 

komisijos posėdis 

(paraiškų vertinimas). 

A. Pupininkienė 

J. Mikalauskienė 

Konkurso komisija Rungos g. 5, 

Švietimo 

paslaugų centro 

metodinis 

kabinetas  

(207 kab.) 

  

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS 
2021 m. 

gegužės mėn. 

Vertinimai 

atliekami 

atsižvelgiant į 

Vyriausybės 

nutarimus. 

Mokinių (vaikų) 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių vertinimas. 

 

G. Mačionienė 

 

Elektrėnų 

savivaldybės 

Švietimo įstaigos. 

Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba. 

 

Informacija apie tikslią datą ir laiką iš 

anksto derinama su švietimo 

įstaigomis/tėvais (globėjais). 

Kontaktinis asmuo:  

G. Mačionienė 

Tel.: (8-528) 39 784. 

 

2021 m.  

gegužės mėn. 

Informacinė, metodinė ir 

konsultacinė pagalba 

tėvams (globėjams, 

rūpintojams), švietimo 

įstaigų pedagogams ir 

švietimo pagalbos 

specialistams.  

G. Mačionienė 

L.Baranauskienė 

I.Puronienė 

A.Sasnauskienė 

 

 

 

 

Elektrėnų 

savivaldybės 

Švietimo įstaigos, 

tėvai 

Nuotoliniu būdu Kontaktiniai asmenys:  

PPT specialistai 

Tel.: (8-528) 39 784. 

gintare.macioniene@espc.lt 

laura.baranauskiene@espc.lt 

ingrida.puroniene@espc.lt 

aliona.sasnauskiene@espc.lt 

2021 m. 

gegužės mėn. 

3, 10, 17, 24, 31 

10.00 val. 

 

Psichologinio atsparumo 

programa 

priešmokyklinukams 

„Mano super galios“ 

I.Puronienė Priešmokyklinio 

ugdymo mokiniai. 

Elektrėnų 

savivaldybės 

Kietaviškių 

progimnazija 

Kontaktinis asmuo:  

I.Puronienė 

Tel.: (8-528) 39 784; +37064300849 

ingrida.puroniene@espc.lt 

http://www.pradine.elektrenai.lm.lt/
mailto:gintare.macioniene@espc.lt
mailto:ingrida.puroniene@espc.lt
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2021 m.  

gegužės mėn. 

(data ir laikas 

bus tikslinami) 

 

Elektrėnų savivaldybės 

socialinių pedagogų 

savipagalbos – atvejų 

aptarimo grupės 

pasitarimas. 

A.Sasnauskienė 

 

Elektrėnų 

savivaldybės 

švietimo įstaigų 

socialiniai 

pedagogai 

Nuotoliniu būdu 

„Zoom“ 

platformoje 

Kontaktinis asmuo: 

Aliona Sasnauskienė 

Tel.: (8-528) 39 784.  

 

 

VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS 

KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINAI 

2021 m. 

gegužės 20 d.  

12.00 val. 

16.00  val. 

I valstybinės kalbos 

mokėjimo kategorijos 

egzaminas 

A. Pupininkienė Užsiregistravę 

dalyviai 

Rungos g. 5,  

Švietimo 

paslaugų centras 

(208 kab.) 

Registracija būtina  

iki 2021-05-17 

el. p. info@espc.lt  

tel. 8-528 34271  Lietuvos Respublikos 

Konstitucijos pagrindų  

egzaminas 

2021 m.  

gegužės 21 d.  

12.00 val. 

II ir III valstybinės kalbos 

mokėjimo kategorijos 

egzaminas 

A. Pupininkienė Užsiregistravę 

dalyviai 

Rungos g. 5,  

Švietimo 

paslaugų centras 

(208 kab.) 

Registracija būtina  

iki 2021-05-17 

el. p. info@espc.lt  

tel. 8-528 34271  

mailto:info@espc.lt
mailto:info@espc.lt
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____________________________________________________________________________ 
(Švietimo įstaigos pavadinimas) 

 

 

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJŲ IR JŲ 

MOKINIŲ DARBŲ VIRTUALIOS PARODOS DALYVIAI  

 

 

Patvirtinu, kad skelbdamas parodos dalyvių sąrašą, esu gavęs mokinių tėvų ar pačių mokinių 

sutikimą skelbti vardą pavardę virtualiai vykstančios parodos metu. 

  

Informaciją pateikusio asmens vardas, pavardė, pareigos, kontaktai ________________________ 

 

Darbai bus viešinami EŠPC tinklapyje, adresu www.espc.lt ir 

https://www.facebook.com/elektrenuspc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvio vardas, 

pavardė 

Amžius Dalyvį rengusio 

pedagogo 

vardas, 

pavardė, 

kvalifikacija 

Kūrinio/darbelio 

pavadinimas 

    

    

    

    

    

http://www.espc.lt/
https://www.facebook.com/elektrenuspc
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PATVIRTINTA 

Elektrėnų meno mokyklos direktoriaus 

2021 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. V1-15 

 

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VAIKŲ IR MOKINIŲ PIEŠINIŲ 

 KONKURSO  „ 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 bei skiria 

nominacijas. 

     2. Konkurso tikslai: 

2.1. skatinti vaikus ir mokinius puoselėti šeimos tradicijas, išreikšti deramą pagarbą ir dėmesį 

brangiausiems žmonėms. 

     2.2. skatinti vaikų ir mokinių kūrybiškumą, ugdyti savarankiško darbo įgūdžius. 

3. Elektrėnų savivaldybės vaikų ir mokinių piešinių konkursą „ Mano šeima” organizuoja        

Elektrėnų meno mokykla. Partneris - Elektrėnų švietimo paslaugų centras. 

 

II. KONKURSO DALYVIAI 

 

4. Kūrybinių darbų konkurse kviečiame dalyvauti Elektrėnų savivaldybės vaikus ir mokinius        

nuo 5 iki 19 metų amžiaus. 

5. Dalyviai skirstomi į 4 amžiaus grupes: 

         grupė 5 – 7 metų; 

         grupė 8 – 10 metų; 

         grupė 11 – 14 metų; 

         grupė 15 – 19 metų. 

 

III. DARBŲ REIKLAVIMAI 

 

6. Konkursiniai darbai pateikiami A4, A3 formato. 

7. Darbų atlikimo techniką ir priemones dalyvis pasirenka savarankiškai. Nepriimami koliažai, 

kompiuteriu sukurti piešiniai. 

8. Konkursui siunčiama piešinio nuotrauka. Piešinio nuotrauka turi būti įvardinta: kūrinio 

pavadinimas, autoriaus vardas ir pavardė, amžius, mokykla, mokytojo vardas ir pavardė, 

el. paštas. 

9. Konkurso dalyviai meninės kūrybos nuskenuotus (iki 150 dpi) arba nufotografuotus  

(fotografijos siunčiamos skaitmeniniu JPG formatu, nuotraukos formatas neturi viršyti 5 MB, 

viena kraštinė minimaliai 2000 pikselių) darbus ir dalyvių sąrašą (1 priedas) siunčia iki 2021 m. 

gegužės 19 d. (imtinai) el. paštu julija.davidaviciene@gmail.com 

10. Kūrybinių darbų nuotraukos ir dalyvių sąrašas (1 priedas)  privalo būti viename 

elektroniniame laiške. 
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IV. DARBŲ VERTINIMAS 

 

11. Konkursui pateiktus darbus vertina organizatorių sudaryta vertinimo  komisija. Vertinant 

bus atsižvelgiama į netradicinį portretinio žanro traktavimą, techninį darbo įvykdymą, piešinio 

meniškumą ir išraiškingumą. 

12. Minėtose amžiaus grupėse bus skiriama po 3 nominacijas. 

13. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę skirti papildomas nominacijas ir prizus. 

14. Konkurso reikalavimų neatitinkantys darbai, netiksliai metrikuoti arba pateikti pasibaigus 

            terminui nevertinami. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Konkurso nugalėtojai bus informuojami el. paštu. 

16. Pasibaigus konkursui apdovanojimus galima atsiimti iš anksto suderinus su            

organizatoriais. 

17.  Atsiųsdami darbus sutinkate, kad dalyvių ir jų mokytojų (konsultantų) pavardės,  kūrybiniai 

darbai ar jų fragmentai būtų skelbiami Elektrėnų meno mokyklos internetiniame ir facebook 

puslapyje. 

18. Papildoma informaciją teikia konkursą organizuojanti Elektrėnų meno mokyklos mokytoja 

Julija Davidavičienė tel. 861417971, el. paštas julija.davidaviciene@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:julija.davidaviciene@gmail.com
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PATVIRTINTA 

Elektrėnų pradinės mokyklos 

direktoriaus 

2021 m. balandžio 28 d. 

įsakymu Nr. 1V-13 

 

 

RESPUBLIKINIO PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ VIRTUALAUS 

NUOTRAUKŲ KONKURSO-PARODOS 

„GAUDAU VASARĄ LAUKUOSE“ 

NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

            1. Šie nuostatai reglamentuoja Respublikos švietimo įstaigų pradinių klasių mokinių 

virtualaus  konkurso-parodos ,,Gaudau vasarą laukuose“ (toliau – konkurso) tikslą, uždavinius, 

dalyvius, organizavimo ir apdovanojimo tvarką. 

 2. Konkursą organizuoja Elektrėnų pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojos 

metodininkės Daiva Česonytė, Ingrida Mačionytė, Elena Volosevičienė ir pradinių klasių vyresnioji 

mokytoja Rasa Sendzikienė. 

      3. Konkurso koordinatorė – Elektrėnų pradinės mokyklos direktorė Virginija 

Stanislovaitienė, partneriai – Elektrėnų švietimo paslaugų centras. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Konkurso tikslas – fotografijos meno priemonėmis išreikšti savo idėjas ir sumanymus. 

5. Uždaviniai: 

5.1. skatinti mokinius suvokti ir perteikti nuotraukoje gamtinę aplinką; 

      5.2. gilintis į fotografijos meno paslaptis; 

5.3. patirti fotografavimo džiaugsmą, atskleidžiant savo meninius gebėjimus; 

5.4. ugdyti IKT gebėjimus. 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

             6. Konkurse dalyvauja Respublikos švietimo įstaigų pradinių klasių mokiniai.  
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IV SKYRIUS 

ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 

 

7. Konkurso tematika – Lietuvos gamta. Nuotraukos, kurios neatitiks konkurso temos, nebus 

vertinamos. 

8. Konkurso pradžia – 2021 m. gegužės 10 d., pabaiga – 2021 m. birželio 10 d. Rezultatai 

skelbiami 2021 m. birželio 15 d. 

9. Fotografuojami tik Lietuvos vaizdai. 

10. Mokinys gali pateikti vieną nuotrauką. 

11. Nuotraukos turi būti siunčiamos JPG formatu: 

11.1. nuotraukos gali būti spalvotos arba nespalvotos; 

11.2. siunčiamos nuotraukos pavadinime (faile) užrašoma: nuotraukos pavadinimas, 

autoriaus vardas, pavardė, ugdymo įstaigos pavadinimas. 

12. Nuotraukos ir anketos (1 priedas) siunčiamos el. p. rasasend@gmail.com iki 2021 m. 

birželio 10 d. 

13. Nuotraukos bus eksponuojamos Elektrėnų pradinės mokyklos interneto svetainėje 

http://www.pradine.elektrenai.lm.lt/  

 

V SKYRIUS 

VERTINIMAS, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS, APDOVANOJIMAS 

 

            14. Komisija nuotraukas vertins pagal tokius kriterijus: 

• nuotraukos pavadinimas ir atitikimas temai; 

• kūrybiškumas atskleidžiant temą; 

• originalumas; 

• bendras estetinis vaizdas. 

              15. Konkursui pateiktus darbus vertins komisija, sudaryta iš Konkurso organizatorių. 

              16. Konkurso I–III vietų nugalėtojai apdovanojami diplomais ir atminimo dovanėlėmis. 

              17. Mokytojai, parengę mokinius nugalėtojus, apdovanojami Elektrėnų pradinės mokyklos 

direktoriaus padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis. 

                 18. Visi konkurso dalyviai ir mokytojai paskatinami padėkos raštais. 

              19. Konkurso rezultatai skelbiami 2021 m. birželio 15 d. interneto svetainėje 

http://www.pradine.elektrenai.lm.lt/  

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

               20. Darbai autoriams negrąžinami. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę darbus 

publikuoti ir reprodukuoti savo nuožiūra, neišmokant honoraro. Dalyvavimas šiame konkurse 

laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis ir leidimu naudoti asmens duomenis (vardą, 

pavardę, klasę, telefono numerį, el. pašto adresą). 

 21. Virtualaus konkurso nuostatai prireikus gali būti keičiami. 

   22. Dėl informacijos kreiptis el. paštu: rasasend@gmail.com  

_____________________________________ 

mailto:rasasend@gmail.com
http://www.pradine.elektrenai.lm.lt/
http://www.pradine.elektrenai.lm.lt/
mailto:rasasend@gmail.com
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Respublikinio pradinių klasių mokinių 

virtualaus nuotraukų konkurso-parodos 

„Gaudau vasarą laukuose“  

1 priedas  

 

 

DALYVIO KORTELĖ 

 

Nuotraukos pavadinimas  

Mokinio vardas, pavardė, klasė  

Ugdymo įstaigos pavadinimas, adresas  

Pedagogo vardas, pavardė  

Kontaktai (tel., el. pašto adresas)  

 

 

 

______________________________________ 

 

 
 


