
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 
2017 M. KOVO MĖN. VEIKLOS PLANAS 

         PATVIRTINTA 
                                    Švietimo paslaugų centro direktoriaus 
                                                                                                                                                                                   2017-02-28 įsakymu Nr. 1VT-39 

                                                   
Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 

kita informacija 
1 2 3 4 5 6 

 
SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS 

 
2017 m.  

kovo 10 d. 
12.00 – 17.00 

val. 

Respublikinė konferencija tema „Moters 
dalis ir dalia“. 

A. Pupininkienė 
V. Dobrovolskienė 
J. Chmieliauskienė 

Užsiregistravę visų 
Lietuvos rajonų 
lituanistai 

Elektrėnų 
Literatūros ir meno 
muziejus 

Iki 2017-03-09  
registruotis 
http://semiplius.lt         
Bus išduodamos 
pažymos. 

2017 m.  
kovo 15 d. 
15.00 val. 

Paskaita tema „Vaikų pažintinių ir 
kalbinių gebėjimų tobulinimas“. 
Lektorė: M. Sajetienė, PPT spec.pedagogė 

A. Pupininkienė Logopedai ir 
specialieji 
pedagogai 

Švietimo paslaugų 
centro salė, 
Rungos g. 5 

Iki 2017-03-14  
registruotis 
http://semiplius.lt        
Bus išduodamos 
pažymos. 

2017 m.  
kovo 22 d. 
13.00 val. 

Seminaras tema „Turiningas, kūrybiškas ir 
įdomus pasirengimas mokyklai“ (6 ak. val: 2 
val. – teorijos, 2,5 val. – praktikos). 
Lektorė: Aida Makutėnienė, Vilniaus lopšelio-
darželio „Krivūlė“ priešmokyklinio ugdymo 
pedagogė ekspertė, priešmokyklinės ugdymo 
priemonės „Katino dienos“ skaitmeninės knygos 
pedagogams rengėja 

A. Pupininkienė Priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai 

Elektrinės g. 8 Iki 2017-03-21  
registruotis 
http://semiplius.lt    
Seminaras nemokamas. 
Bus išduodami 
kvalifikacijos 
pažymėjimai. 

2017 m.  
kovo 22 d. 
13.00 val. 

Seminaras tema „Vidaus įsivertinimo 
veiklos organizavimas ir tyrimo 
instrumentų panaudojimas“. 

A. Pupininkienė Lopšelio darželio 
„Eglutė“ 
bendruomenė 

Lopšelis darželis 
„Eglutė“ 

Iki 2017-03-21  
registruotis 
http://semiplius.lt     
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Lektorė: Renata Liagienė, Skriaudžių 
pagrindinės mokyklos direktorė 

Seminaras mokamas. 
Bus išduodami 
kvalifikacijos 
pažymėjimai. 

2017 m.  
kovo 24 d. 
13.00 val. 

Seminaras tema „Vidaus įsivertinimo 
veiklos organizavimas ir tyrimo 
instrumentų panaudojimas“ 
Lektorė: Renata Liagienė, Skriaudžių 
pagrindinės mokyklos direktorė 

A. Pupininkienė Lopšelio darželio 
„Žiogelis“ 
bendruomenė 

Lopšelis darželis 
„Žiogelis“ 

Iki 2017-03-23  
registruotis 
http://semiplius.lt      
Seminaras mokamas. 
Bus išduodami 
kvalifikacijos 
pažymėjimai. 

2017 m.  
kovo 27 d. 
13.00 val. 

Seminaras tema „Vidaus įsivertinimo 
veiklos organizavimas ir tyrimo 
instrumentų panaudojimas“ 
Lektorė: Renata Liagienė, Skriaudžių 
pagrindinės mokyklos direktorė 

A. Pupininkienė Ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų 
komandos: 
Kietaviškių 
pagrindinės 
mokyklos, 
Semeliškių, Pylimų 
lopšelių darželių 
„Pasaka“, 
„Drugelis“ 
komandos 

Elektrinės g. 8 Iki 2017-03-24  
registruotis 
http://semiplius.lt     
Seminaras mokamas. 
Bus išduodami 
kvalifikacijos 
pažymėjimai. 

2017 m.  
kovo 30 d. 
9.30 val. 

Respublikinė konferencija tema   
„Komunikacija per pasakas“. 

A. Pupininkienė 
A. Ščiukaitienė 
J. Rimkienė 

Ikimokyklinio 
ugdymo pedagogai 

Elektrėnų lopšelio-
darželio „Pasaka“ 
aktų salė 

Iki 2017-03-29  
registruotis 
http://semiplius.lt       
Bus išduodamos 
pažymos. 
Konferencijos tikslas - 
plėtoti pedagogų 
profesinį 
bendradarbiavimą ir 
gerosios darbo patirties 
sklaidą. Nuostatai 
pridedami 

2017 m. kovo 
31 d. 

Seminaras „Mokymosi motyvacijos 
skatinimo būdai. Kaip padėti mokiniui  

V. Kandrotienė Pradinio ugdymo ir 
pagrindinio  

Elektrinės g. 8,  
(buvusio 

Seminaras mokamas 
nuo 10 iki 15 Eur.. 
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13.00 val. patirti  mokymosi sėkmę“. 

Lektorė Jolanta Karvelienė–kognityvinės 
elgesio terapijos psichoterapeutė, vaikų ir 
šeimos psichologė–psichoterapeutė, metodikų 
„Mokausi su malonumu“, „Jausmų labirintai“ 
autorė.  

ugdymo dalykų 
mokytojai, vaiko 
gerovės komisijos 
nariai, spec. 
pedagogai. 

savivaldybės 
pastato 2 aukštas, 
tarybos salė) 

Registracija iki 2017-
03-27 
http://semiplius.lt 

 
METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS 

 
Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 

kita informacija 
2017 m.  

kovo 21 d. 
12.55 val. 

Atvira pamoka tema „Literatūrinio rašinio 
planavimas“. 
Mokytoja metodininkė – Elvyra 
Kasperavičienė 
 

A. Pupininkienė 
E. Kasperavičienė 

Lietuvių kalbos 
mokytojai 

„Versmės“ 
gimnazija, 402 
kab. 

Maloniai visus 
kviečiame į atvirą 
pamoką 

2017 m.  
kovo  24 d.  
14.00 val. 

Socialinių pedagogų metodinis pasitarimas, 
gerosios patirties sklaida:  

1.  „Vaiko teisių įgyvendinimas 
ikimokykliniame amžiuje“. 

2. „Vaikų ir suaugusiųjų dialogas 
sprendžiant patyčių situacijas“. 

V. Kandrotienė 
A. Sasnauskienė 

Socialiniai 
pedagogai 

Švietimo paslaugų 
centras 

Registracija iki 2017-
03-24 
http://semiplius.lt 

2017 m.  
kovo 23 d.  
14.00 val. 

Psichologų metodinis pasitarimas. 
1. D. Baltrušaitienės pranešimas 

„Ankstyvosios psichoaktyvių 
medžiagų vartojimo intervencijos 
programa“. 

2. A. Kregždės pranešimas „Step tėvų 
mokymai ir jų panaudojimo 
galimybės, sprendžiant vaiko 
vidines problemas“ 

3. Darbinėje veikloje pasitaikančių 
atvejų aptarimas, einamųjų ir 
organizacinių klausimų 
nagrinėjimas. 

 

R. Baleišienė 
V. Kandrotienė 
D. Baltrušaitienė 
A. Kregždė 
 

Psichologai Švietimo paslaugų 
centras 

Registracija iki 2017-
03-23 
http://semiplius.lt 
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OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI 
 

Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 
kita informacija 

2017 m.  
kovo mėnuo 

Vievio meno mokyklos mokinių dailės darbų 
paroda 

A. Pupininkienė 
D. Daubarienė 

Vievio meno 
mokyklos mokiniai 

Elektrėnų sav. 
Švietimo paslaugų 
cento II aukštas 
 

 

 2017 m.  
kovo 1 d. 
11.00 val. 

 
  

Pradinių klasių 3 – 4 klasių mokinių 
matematikos olimpiados II etapas 

A. Pupininkienė 
 

3 - 4 klasių 
mokiniai, 
vertinimo komisija 

Elektrinės g. 8. Vertinimo komisija 
renkasi taisyti darbus – 
12 val. 
 

2017 m.  
kovo 1 d. 
9.00 val. 

29-oji mokinių geografijos olimpiada II 
etapas (9-12 kl.) 

V. Kandrotienė 9-12 kl. mokiniai Elektrėnų 
„Versmės“ 
gimnazija 

Olimpiados nuostatus 
galite rasti paspaudę šią 
nuorodą:  
http://www.lmnsc.lt/lt/g
eografijos 

2017 m.  
kovo 4 d. 
11.00 val. 

 

22-asis prof. K. Baršausko fizikos 
konkursas 

V. Kandrotienė 8-12 kl. mokiniai Kaunas, KTU 
Elektronikos rūmai 
Studentų g. 50, 
325F auditorija 

Mokytojams išankstinė 
registracija iki 2017-03-
01. 

2017 m.  
kovo 14 d.  
12.00 val. 

Elektrėnų savivaldybės mokyklų pradinių 
klasių mokinių konkursas „Kalba gimtoji 
lūposna įdėta“ 

A. Pupininkienė 
D. Česonytė 

Elektrėnų 
savivaldybės 
mokyklų 3 – 4 
klasių mokinių 
komandos 

Elektrėnų pradinė 
mokykla 

Nuostatai pridedami 
Mokinių sąrašo formą 
iki 2017 m. kovo 10 d. 
atsiųsti el. paštu : 
ala.spc@elektrenai.lt     

2017 m.  
kovo 16 d.  

9 val. 
 
 

2017 m.  
kovo 16 d. 
13.30 val. 

Raštingiausio aštuntoko konkursas 
 
 
 
 
Konkurso darbų vertinimas 

A. Pupininkienė 
R. Bimbirienė 
A. Barauskienė 
N. Sodaitienė 

8 kl. mokiniai 
 
 
 
 
Vertinimo komisija 
pagal ŠPC 
direktoriaus 2017-

„Ąžuolyno“ 
progimnazija 
 
 
 
ŠPC, Rungos g. 5, 
II aukštas, 
posėdžių salė 

Nuostatai pridedami, 
iki 2017-03-13 el.p 
ala.spc@elektrenai.lt  
atsiųsti dalyvių 
sąrašus. 
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02-27 įsakymą Nr. 
1VT - 38 

2017 m.  
kovo 16 d. 

Tarptautinis matematikos konkursas 
„Kengūra 2017“ 

V. Kandrotienė Mokiniai Ugdymo įstaigose Mokinių darbus 
pristatyti iki kovo 17 d.  
8.30 val. 

2017 m.  
kovo 21 d. 
9.00 val. 

Geografijos olimpiada „Mano gaublys (6-8 
kl.) 

V. Kandrotienė 6-8 kl. mokiniai Elektrinės g. 8, 
buvusio 
savivaldybės 
pastato 2 aukštas, 
tarybos salė 

Dalyvių sąrašus 
pristatykite iki kovo 12 
d.  

2017 m.  
kovo 22 d. 
9.00 val. 

Geografijos olimpiada „Mano gaublys (9-
12 kl.) 

V. Kandrotienė 9-12 kl. mokiniai Elektrinės g. 8, 
buvusio 
savivaldybės 
pastato 2 aukštas, 
tarybos salė 

Dalyvių sąrašus 
pristatykite iki kovo 12 
d. 

2017 m.  
kovo 20/24 d. 

Patyčių prevencijos savaitė.  Akcija 
„Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2017“ 
     

V. Kandrotienė 
Socialiniai 

pedagogai 

Mokiniai Švietimo įstaigose Renginių sąrašus su 
tiksliomis datomis 
atsiųskite el.p. 
vidak.spc@elektrenai.lt 
Registruotis svetainėje 
www.bepatyčiu.lt 

2017 m.  
kovo 25 d. 
10.00 val. 

Gavėnios susitelkimo diena Pivašiūnuose. V. Kandrotienė Tikybos mokytojai Pivašiūnai. 
Parapijos namai. 

Rekolekcijas ves 
kunigas Marius Talutis. 
Auka - 6 eurai. 

2017 m.  
kovo 28 d. 
11.00 val. 

Pradinių klasių mokinių meninio skaitymo 
konkursas 

A. Pupininkienė 
I. Kybartienė 
 

Pradinių klasių 
mokiniai, vertinimo 
komisija 

„Ąžuolyno“ 
progimnazija 

Nuostatai pridedami, 
iki 2017-03-24 el.p 
ala.spc@elektrenai.lt 
atsiųsti dalyvių sąrašus. 

2017 m. kovo 
30 d. 

13.00 val. 
 

Mokinių tinklinio turnyras 3X3 V. Kandrotienė 
Z. Narkeliūnaitė 

Elektrėnų, Trakų, 
Kaišiadorių 
mokinių komandos. 
 
 
 
 

Vievio gimnazija Registracija tel. 
865246158 
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ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS 

 
Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 

kita informacija 
Preliminarios 

datos: 
2017 m. kovo 2, 
7, 9, 14, 16, 21, 

23, 28, 30 d. 
 

Mokinių (vaikų) specialiųjų ugdymosi poreikių 
vertinimas. 

A.Lauciuvienė 
 

Elektrėnų lopšelio 
– darželio 
,,Drugelis“, 
Elektrėnų 
,,Ąžuolyno“ 
progimnazijos, 
Kietaviškių 
pagrindinės 
mokyklos, Vievio 
pradinės 
mokyklos 
ugdytiniai. 

Pedagoginė 
psichologinė 
tarnyba. 
 

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

2017 m. kovo 1, 
8, 15, 22, 29 d. 

Metodinės konsultacijos – atvejų aptarimai su 
ugdymo įstaigų vaiko gerovės komisijomis, 
specialiųjų poreikių vaikus/mokinius 
ugdančiais pedagogais, specialistais, tėvais 
(globėjais, rūpintojais).  
Pastaba: Galimos ir kitos metodinės – 
informacinės konsultacijos pagal PPT 
specialisto veiklos sritį ir kompetenciją.  

A.Lauciuvienė, 
I.Puronienė, 
M.Sajetienė 
A.Sasnauskienė 
 

Elektrėnų 
savivaldybės 
ugdymo įstaigos. 

Pedagoginė 
psichologinė 
tarnyba. 
 

Būtina išankstinė 
registracija. 
Kontaktinis asmuo:  
A.Lauciuvienė 
Tel.: (8-528) 39 784. 
 

Data ir laikas 
bus individualiai 

suderinta su 
mokykla. 

Diskusija  -  pasitarimas Vievio pradinėje 
mokykloje  apie mokinių, turinčių specialiųjų 
ugdymosi poreikių dalyvavimą NMPP 
(nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas). 

A.Lauciuvienė,  
S.Dobilaitienė, 
A.Pranukevičienė 

Vievio pradinės 
mokyklos 
mokytojai, 
specialistai, 
administracija. 

Vievio pradinė 
mokykla. 

Šis renginys 
organizuojamas, 
siekiant mokinių 
pasiekimų gerinimo, 
atsižvelgiant į 2015 – 
2016 m.m. 
standartizuotų testų 
rezultatus.  

2017 m.  
kovo 3 d. 
10.50 val. 

 

Psichologinė pagalba, gerinant Kietaviškių 
pagrindinės mokyklos 5 kl. mokinių 
pasiekimus, vadovaujantis standartizuotų 
testų rezultatais.  

S. Ceslevičienė Kietaviškių 
pagrindinės 
mokyklos 5 
klasės mokiniai, 

Kietaviškių 
pagrindinė 
mokykla. 

PPT psichologas 
atvyksta į įstaigą. 
(8-528) 39 784. 
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mokytojai, 
specialistai, tėvai, 
administracija. 

2017 m.  
kovo 1 d. 
9.00 val. 

 
2017 m.  

kovo 14 d. 
11.00 val. 

 
2017 m. 

 kovo 21 d. 
11.00 val. 

PPT mobilios grupės psichologo individuali 
ir grupinė veikla Elektrėnų vaikų lopšelyje – 
darželyje ,,Pasaka“. 

S. Ceslevičienė Elektrėnų vaikų 
lopšelio – 
darželio ,,Pasaka“ 
bendruomenė. 

Elektrėnų vaikų 
lopšelis – darželis 
,,Pasaka“. 

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

2017 m.  
kovo 2 d. 
8.55 val.  
I grupė 
9.50 val.  
II grupė 

 
2017 m.  

kovo 9 d. 
8.55 val. I grupė 
9.50 val. II grupė 

 
2017 m.  

kovo 16 d. 
8.55 val. I grupė 
9.50 val. II grupė 

 
2017 m.  

kovo 23 d. 
8.55 val. I grupė 
9.50 val. II grupė 

 

PPT mobilios grupės psichologo grupinė 
veikla Semeliškių gimnazijos Beižionių 
daugiafunkciame skyriuje.  

S. Ceslevičienė Semeliškių 
gimnazijos 
Beižionių 
daugiafunkcio 
skyriaus 
bendruomenė. 

Semeliškių 
gimnazijos 
Beižionių 
daugiafunkcis 
skyrius. 

PPT mobilios grupės 
psichologas atvyksta į 
įstaigą. 
(8-528) 39 784. 
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2017 m.  

kovo 30 d. 
8.55 val. I grupė 
9.50 val. II grupė 

2017 m.  
kovo 22 d. 
10.00 val. 

 

PPT mobilios grupės psichologo grupinė 
veikla Pylimų vaikų lopšelyje – darželyje. 

S. Ceslevičienė Pylimų vaikų 
lopšelio - darželio 
bendruomenė.   
 

Pylimų vaikų 
lopšelis - darželis.   
 

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

2017 m.  
kovo 17 d. 
9.00 val. 

 

PPT mobilios grupės socialinio pedagogo 
savaitės be patyčių veikla Pylimų vaikų 
lopšelyje - darželyje. 

A.Sasnauskienė 
 

 Pylimų vaikų 
lopšelio - darželio 
bendruomenė. 

Pylimų vaikų 
lopšelis - darželis. 

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

2017 m.  
kovo 24 d. 
9.00 val. 

 

PPT mobilios grupės socialinio pedagogo 
savaitės be patyčių veikla Semeliškių vaikų 
darželyje. 

A.Sasnauskienė 
 

Semeliškių vaikų 
darželio 
bendruomenė.  

Semeliškių vaikų 
darželis.   
 

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

2017 m.  
kovo 20 d. 

2017 m.  
kovo 23 d. 

2017 m.  
kovo 27 d. 

2017 m.  
kovo 30 d. 

Nuo 15.00 val. 

Projekto ,,Mergaičių programa“ vykdymas. A.Sasnauskienė 
S. Ceslevičienė 
 

Elektrėnų Šeimos 
namų ugdytinės. 

Pedagoginė 
psichologinė 
tarnyba. 

Projekto dalyviai: iš 
anksto numatyta 
tikslinė dalyvių grupė: 
13 – 18 metų mergaitės. 

Nuo 2017 m. 
sausio 1 d. iki 

kovo 31 d. 

Dokumentų vaiko brandumo įvertinimui 
pateikimas. 

I.Puronienė 
 

Elektrėnų 
savivaldybės 
ikimokyklinio 
ugdymo įstaigos, 
Elektrėnų 
savivaldybėje 
gyvenantys 
ikimokyklinio 
amžius vaikai, jų 
tėvai (globėjai). 

Pedagoginė 
psichologinė 
tarnyba. 

Vaiko brandumo 
įvertinimui būtina 
išankstinė registracija. 
Kontaktinis asmuo:  
Psichologė I.Puronienė 
Tel.: (8-528) 39 784. 
Išsamiau: 
www.espc.lt/pptveikla    
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RENGINIAI NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAMS 

 
Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 

kita informacija 
2017 m.  

kovo 7 d.  
15.00 val. 

 

Elektrėnų savivaldybės neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 
teikėjų pasitarimas dėl 2017 m. veiksmų 
plano sudarymo, suaugusiųjų neformaliojo 
mokymosi poreikių tyrimo pristatymo. 

V. Mikalajūnienė Neformaliojo 
suaugusiųjų 
švietimo teikėjai 

Švietimo paslaugų 
centro posėdžių 
salė II aukšte 

 

 
KURSAI, MOKYMAI, PASKAITOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS 

 
2017 m. kovo 

17/18 d. 
13.00 val. 

 

Nugaros atstatymo masažo kursai. Fizinių 
pratimų kompleksas dirbantiems sėdimą 
darbą. 

V. Kandrotienė Praktikuojantys 
masažistai 

Elektrinės g. 8,  
(buvusio 
savivaldybės 
pastato 2 aukštas, 
tarybos salė) 

Registracija iki 2017-
03-13 tel. 862067677. 
Kursai mokami 60 Eur. 

 
VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS  

KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINAI 
 

Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 
kita informacija 

2017 m. 
kovo 23 d.  12.00  val. 
kovo 23 d.  16.00  val. 

I valstybinės kalbos mokėjimo 
kategorijos egzaminas 
LR Konstitucijos pagrindų egzaminas 
 

V.Mikalajūnienė Užsiregistravę 
dalyviai 

Švietimo paslaugų 
centras 

Registracija būtina iki 
2017-03-12 

2017 m. 
Kovo 24 d. 12.00 val. 
 

II ir III valstybinės kalbos mokėjimo 
kategorijos egzaminas 

V.Mikalajūnienė Užsiregistravę 
dalyviai 

Švietimo paslaugų 
centras 

Registracija būtina iki 
2017-03-12 
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TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO (toliau - TAU) KULTŪROS IR MENŲ FAKULTETO RENGINIŲ GRAFIKAS 

 
KULTŪROS IR MENŲ FAKULTETAS 

Kuratorė Ala Pupininkienė, tel. 34 271, el.p. ala.spc@elektrenai.lt 
2017 m.  

kovo 2 d. 
8.10 val. 

išvažiuojame 
nuo ŠPC 

Edukacinė išvyka į Valstybės pažinimo 
centrą 

A. Pupininkienė TAU studentai Vilnius Registruotis  
nuo 2017-02-01  
Būtina turėti su savimi 
asmens dokumentą. 
Dalyvių skaičius – 19 
Kelionė nemokama  

2017 m.  
kovo 16 d.  
14.00 val. 

Paskaita tema „Kelionė per Etiopiją“. 
Pažintis su keliautoju ir fotografu Rimantu 
Urbanavičiumi. 

A. Pupininkienė TAU studentai Elektrinės g. 8 Kviečiame visus TAU 
studentus. Paskaita 
nemokama 

2017 m.  
kovo 30 d. 
14.00 val. 

Paskaita tema „Ar mokame bendrauti ir 
bendradarbiauti ?“ 
Lektorė: Ala Pupininkienė, TAU Kultūros ir 
menų fakulteto kuratorė 

A. Pupininkienė TAU studentai Elektrinės g. 8 Kviečiame visus TAU 
studentus. Paskaita 
nemokama 

 

ŽMOGAUS SOCIALINĖS APLINKOS, KRAŠTOTYROS IR TURIZMO FAKULTETAS 
Kuratorė Lina Bernatavičienė, tel. 39 826, 8 670 50 130, el.p. lina.spc@elektrenai.lt 

2017 m. kovo 8 
d. 

15.00 val. 

Edukacinė programa „Senovės baltų 
gyvensena“ Vikingų kaime, Kernavėje 

L.Bernatavičienė TAU studentai Vikingų kaimas  

2017 m. kovo 15 
d. 

15.00 val. 

Paskaitų ciklas „Lietuvos istorija“ 
(tęsinys). Lektorė, humanitarinių mokslų 
docentė, dr. Vida Kniūraitė 

L.Bernatavičienė TAU studentai Elektrinės g. 8  

  ŽMOGAUS SOCIALINĖS APLINKOS, KRAŠTOTYROS IR TURIZMO FAKULTETAS 
Kuratorė Lina Bernatavičienė, tel. 39 826, 8 670 50 130, el.p. lina.spc@elektrenai.lt 

2017 m. kovo 
7 d. 

11.00 val. 
 

Paskaita „Onkologijos priežastys, 
gydymo profilaktika“. Lektorius 
Tomas Vilūnas – gydytojas nutriciologas, 
diagnostas.  

V.Kandrotienė TAU studentai Elektrinės g. 8  

2017 m. kovo 
28 d. 

Paskaita „Dar kartą apie Jo 
Didenybę Vandenį. Rūgštus 

V.Kandrotienė TAU studentai Elektrinės g. 8  
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14.00 val. 
sveikatos prieskonis“. Lektorius, 
praktikas Remigijus Štaras   

 



                                                                         PATVIRTINTA  
                                                                                                            Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“  

                                                                                                    direktoriaus 2017 m. vasario  8  d.  
                                                          įsakymu Nr.1V-25 

 
 
 

ELEKTRĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ 
RESPUBLIKINĖS KONFERENCIJOS  
„KOMUNIKACIJA PER PASAKAS“ 

NUOSTATAI  
 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
  Šie nuostatai reglamentuoja Respublikinės ikimokyklinių įstaigų konferencijos 
„Komunikacija per pasakas“ (toliau – Konferencija), kurią organizuoja Elektrėnų lopšelio-daželio 
„Pasaka“ pedagogai, bendradarbiaujant su Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centru, tikslą 
ir uždavinius, dalyvius, rengėjus, organizavimo ir vykdymo tvarką. 
 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI  
 

Konferencijos tikslas - plėtoti pedagogų profesinį bendradarbiavimą ir gerosios darbo 
patirties sklaidą. 
Konferencijos uždaviniai:  

• Skleisti pedagogines ir metodines naujoves; 
• Supažindinti su mokytojų sukurtomis ugdymo (-si) priemonėmis ir suteikti žinių, kaip jas 

taikyti savo ir ugdytinių asmeninėje ir profesinėje veikloje; 
• Išmokyti  kurti priemones, padėsiančias ugdyti komunikacijos kompetenciją. 

 
III. LAIKAS IR VIETA  

 
Ikimokyklinių ugdymo įstaigų konferencija „Komunikacija per pasakas“ vyks                

2017 m. kovo 30 d. Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ aktų salėje, adresu Saulės g. 2, 
Elektrėnai. 
 
Registracija 9.30 – 10.00 val.  
 
Konferencijos pradžia - 10.00 val.  
 

IV. DALYVIAI  
 

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogai. 
 

V. DARBO PATEIKIMAS  
 
 Konferencijoje ikimokyklinio ugdymo pedagogai pristato kūrybinius darbus (priemones), 
vykdytas veiklas, susijusias su pasakomis, skirtas ikimokyklinio amžiaus vaikų komunikavimo 
kompetencijai ugdyti. 
  



 
 

 Kartu su priemonėmis pedagogai parengia ir pristatymą, kuriame nurodo priemonės paskirtį, 
galimus panaudojimo būdus ir kaip šią priemonę pasigaminti ir panaudoti. 
 
  Pranešimo (priemonės) pristatymo trukmė  5 - 7 min. Pranešėjams dalyviai galės pateikti 
klausimų. 
 

Užsiregistravę dalyviai, pristatantys priemones, turi iki 2017 m. kovo 20 d. pateikti 
priemonių pristatymus (pranešimus, priemonių nuotraukas ir kt.) el. paštu 
metodinispasaka@gmail.com 

 
VI. LAUKIAMAS REZULTATAS 

 
Tikimasi, kad konferencijoje ikimokyklinio ugdymo pedagogai pagilins  teorines ir 

praktines žinias apie mokymo (-si) priemonių gaminimą ir panaudojimą savo ir ugdytinių 
asmeninėje ir profesinėje veikloje.  

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai pristatys ir aptars kūrybinius darbus (priemones), 
skirtus ikimokyklinio ugdymo amžiaus vaikams ugdyti komunikavimo kompetenciją per pasakas. 
                      Pasidalins ir pasidžiaugs savo darbo patirtimi ir pasiektais rezultatais.  

 
VI. NUMATOMA KONFERENCIJOS  PROGRAMA  

 
9.30 – 10.00 Dalyvių registracija, prezentacijų pristatymui paruošimas.  
 
10.00 – 10.10 Konferencijos atidarymas, dalyvių pasveikinimas.  
  
10.10 – 12.00  Dalyvių pranešimai.  
 
12.00– 13.00 Pietų pertrauka. (Dalyviai turės galimybę pietauti įstaigoje. Pietų kaina 4,00 €).  
 
13.00 – 15.00 Dalyvių pranešimai.  
 
15.00 – 15.30 Kavos pertrauka, priemonių parodos apžiūrėjimas.  
 
15.30 – 16.00 Konferencijos apibendrinimas, pažymėjimų išdavimas.  
 

VII. DALYVIŲ REGISTRACIJA  
 
Dalyvių registracija iki 2017 kovo 20 d. (dalyvių skaičius yra ribotas). 
 
Dalyvių paraiškas (1 priedas ) atsiųsti konferencijos organizatoriams elektroniniu paštu: 
metodinispasaka@gmail.com (sėkmingai užsiregistravus, būsite informuoti el. paštu). 

 
Registracijos ar kitais klausimais teiraukitės telefonu 8 683 38014 Justina Rimkienė,  nuo 13.00 iki 
16.00 val.  
 

VIII. KONFERENCIJOS ORGANIZATORIAI  
 
Aldona Ščiukaitienė – Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorė;  
 
Justina Rimkienė – Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui;  



 
 

 
Irena Leonavičienė – Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo 
mokytoja (vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija); 
 
Rita Stankevičiūtė – Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 
(vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija);  
 
Snieguolė Vyšniauskienė – Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 
(vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija);   
 
Rita Pajaujienė – Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo auklėtoja (vyresniojo 
auklėtojo kvalifikacinė kategorija);   
 
Olga Pundzevičienė – Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 
(vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija);   
 
Ala Pupininkienė - Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro specialistė metodininkė; 
 
Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centras. 
 
 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  
 

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti konferencijos nuostatus.  
Konferencijos dalyviams bus išduodami  Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro pažymos 
apie skaitytą pranešimą bei dalyvavimą konferencijoje. 
 

_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1 priedas  
 

DALYVIO PARAIŠKA 
 

Įstaigos	pavadinimas	 	
	
	
	

Vardas,	pavardė	 	
	
	
	

Kvalifikacinė	kategorija	 	
	
	
	

Kontaktiniai	duomenys	(telefono	numeris,	
elektroninis	paštas)	

	
	
	
	

Papildoma	informacija	(žymėti	x):	
	
	
	

									Skaitysiu	pranešimą	
									Dalyvausiu	be	pranešimo	

Pranešimo	pavadinimas	
	
	
	

	

Įranga,	reikalinga	pranešimui	pristatyti	
	
	
	

	

Sutinku,	kad	mano	pateikta	medžiaga	būtų	
patalpinta	diske	ir	platinama	konferencijos	
dalyviams	(žymėti	x):	

								Taip	
									Ne	
	

Norėsiu	įsigyti	diską,	su	pristatytomis	mokymo	(-
si)	priemonėmis	(žymėti	x):	
(kaina	1,00	€)	
	

									Taip	
									Ne	
	

Pietausiu	įstaigoje	(žymėti	x):			
	
	
	

								Taip	
									Ne	
	

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
VIKTORINOS – KONKURSO „KALBA GIMTOJI LŪPOSNA ĮDĖTA“ 

NUOSTATAI 
 

I. TIKSLAI 
 

1. Gilinti lietuvių kalbos dalykines žinias, jas taikyti praktikoje. 
2. Skatinti mokinių norą domėtis gimtąja kalba, turtinti žodyną. 
3. Skatinti mokyklas ieškoti ir kurti naujas bendruomenės bendradarbiavimo formas. 
4. Stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius su socialiniais partneriais, skleisti gerąją 
patirtį. 

II. KONKURSO VIETA IR LAIKAS 
 
5. Viktorina – konkursas organizuojamas dviem etapais. 
5.1.  I etapas – mokyklose vyks vasario 1–19 d. (kiekviena mokykla sudaro komandą) 
5.2.  II etapas – Elektrėnų pradinėje mokykloje (Taikos g. 15, Elektrėnai) kovo 14 d. 12.00 
val. 

 
III. DALYVIAI 

 
6. Viktorinoje – konkurse dalyvauja Elektrėnų savivaldybės mokyklų 3 – 4 klasių mokinių 
komandos (komandą sudaro du trečių klasių ir trys ketvirtų klasių mokiniai). 
 

IV. KONKURSO SĄLYGOS 
 

7. Viktorinai – konkursui komandos sukuria emblemą. 
8. II etape komandos bus vertinamos už idėjas, kūrybiškumą, originalumą, meniškumą, kalbos 
ir rašto kultūrą, gebėjimą bendradarbiauti. 
9. Mokyklos užpildytą dalyvių sąrašą (pridedama forma) iki 2017 m. kovo 10 d. atsiunčia į 
Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centrą, paštu ala.spc@elektrenai.lt  

 
V.DARBŲ VERTINIMAS 

 
10. Komandų darbus vertins mokytojų komisija, sudaryta iš mokytojų, kurie atlydės savo 
komandas. 
11. Viktorinos – konkurso dalyviai rinks taškus ir atliks kūrybines užduotis, kurioms prireiks 
kūrybiškumo, greito mąstymo, konstruktyvaus išradingumo ir originalumo. 
12. Viktorinos – konkurso komandos bus apdovanojamos padėkomis. Komanda, kuri surinks 
daugiausiai taškų, gaus atminimo dovanėles. 
 
 
Nuostatus parengė Elektrėnų pradinės mokyklos metodinė grupė: 
         mokytoja metodininkė Daiva Česonytė 
         mokytoja metodininkė Ingrida Mačionytė 
         mokytoja metodininkė Elena Volosevičienė 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

_____________________________________________ mokyklos mokinių, dalyvausiančių 
viktorinoje „Kalba gimtoji lūposna įdėta“ sąrašas 

 
 
 

Eil. 
Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Klasė Mokytojo, lydėsiančio 
mokinius į renginį vardas, 

pavardė, kvalifikacija 
1.    
2.   
3.   
4.   
5.   

 
 

 
 

Informaciją pateikė                       ____________                               _________________________ 
                                                           (parašas)                                         (pareigos, vardas, pavardė) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

                                                                                    PATVIRTINTA 
                                             Elektrėnų savivaldybės 

                                                                    Švietimo paslaugų centro direktoriaus 
                                                                                    2011 m. kovo 23 d. įsakymu Nr.1 VT - 36 
 

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIŲ UGDYMO  
ĮSTAIGŲ AUKLĖTINIŲ, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO UGDYTINIŲ  

IR PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ  
MENINIO SKAITYMO KONKURSO NUOSTATAI 

 
1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
Šiuo, ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams bei pradinių klasių mokiniams, skirtu   
renginiu siekiama ugdyti vaikų meno bei kūrybos poreikį, skatinti domėtis literatūra, puoselėti  
meninio žodžio suvokimą. 

 
2. DALYVIAI 

 
Konkurse gali dalyvauti visų tipų mokyklų teikiančių bendrąjį išsilavinimą, pradinių klasių 
mokiniai, priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai bei ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtiniai. 

 
3. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 
 

Konkursas organizuojamas 2 - jose amžiaus grupėse: ikimokyklinio bei priešmokyklinio 
ugdymo auklėtiniams ir pradinių klasių mokiniams.  
Konkursas vyksta dviem etapais:  
■ Pirmasis etapas vyksta ikimokyklinio ugdymo įstaigose bei mokyklose. Už renginio 
organizavimą atsakingos renginį organizuojančios įstaigos. Iš kiekvienos įstaigos ne daugiau 
kaip penki geriausi, originaliausi skaitovai dalyvauja konkurso II – ajame etape.  
■ Antrasis etapas vyksta savivaldybėje. Jį organizuoja Elektrėnų savivaldybės Švietimo 
paslaugų centras. I – ojo etapo organizatoriai iki Švietimo paslaugų centro veiklos plane 
nurodytos dienos pristato užpildytas penkių geriausių skaitovų anketas. 

 
4. REPERTUARAS 

 
Skaitovai pasirinktinai gali deklamuoti poezijos kūrinį arba prozos ištrauką. Kūrinys skaitomas 
lietuvių kalba. Kūrinio trukmė – 3 minutės. 

 
5. KONKURSO LAIKAS IR VIETA 
 

II – ojo etapo konkurso laikas ir vieta skelbiama Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų  
centro veiklos plane (kovo arba balandžio mėnesio) 

 
 
6. DALYVIŲ PASKATINIMAS 
  

Konkurso dalyviai pagal galimybes apdovanojami padėkos raštais ir dovanėlėmis. 
  
      Nuostatus paruošė ŠPC specialistė – metodininkė Ala Pupininkienė, 34271 
 



 
 

 
_____________________________________________________________________________ 

                                                        (Švietimo įstaigos pavadinimas) 
 
 
 

PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSO DALYVIAI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalyvio 
vardas, 
pavardė 

Amžius Dalyvį rengusio 
pedagogo 

vardas, pavardė, 
kvalifikacija 

Kūrinio pavadinimas Papildoma 
informacija 

     
     
     
     
     



 
 

  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  

 

 
 
 Informaciją pateikusio asmens vardas, pavardė, pareigos, kontaktai ________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Dalyvio vardas, pavardė Amžius/klasė Dalyvį rengusio 
pedagogo vardas, 

pavardė, kvalifikacija 

Papildoma 
informacija 

 
    
    
    
    
    



 
 

RESPUBLIKINĖS KONFERENCIJOS PROGRAMA 
 

1.  Programos pavadinimas 
 

Respublikinė konferencija „Moters dalis ir dalia“ 
 
 

2. Programos tikslas 
Paminėti rašytojų moterų, kurių jubiliejai yra 2017 m, indėlį į lietuvių literatūrą. 
 
3. Programos uždaviniai 
1. Mokytojai ir mokiniai pakartos rašytojų moterų biografijas, analizuos kūrinius. 
 2. Mokytojai ugdys mokinių asmens kompetencijoms būtinus įgūdžius, gebėjimus ir vertybines 
nuostatas, rašant rašinius, kuriant rašytojų kontekstus. 
 3. Skaitydami pranešimus mokiniai rengsis kalbėjimo įskaitai, lavins kalbos įgūdžius, mokysis 
taisyklingai kirčiuoti, tarti balsius. 
 
4. Programos turinys (temos, valandos) 
1. Profesorės Viktorijos Daujotytės knygos „Moters dalis ir dalia“ aptarimas. Lektorė – Aldona 
Ruseckaitė, LR Kultūros ministerija, 1.5 val. 
2.  Mokinių ir mokytojų pranešimai (stendiniai, virtualūs ir kt.) 2.5 val.  
3. Apvaliojo stalo diskusija 0,5val. 
4. Refleksija 0,5 val. 

Iš viso: 5 val. 
 

 

 
5. Lektorius (-iai) 
Aldona Ruseckaitė, LR Kultūros ministerija, Asta Jokšienė, Elektrėnų PMC, Daiva Balčėnienė, 
Elektrėnų Ąžuolyno progimnazija, Vilija Dobrovolskienė, Elektrėnų „Versmės“ gimnazija, 
Vievio gimnazijos, Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos, EPMC mokinių pranešimai bei kiti iki 
kovo 5 d. užsiregistravę mokytojai ir mokiniai 
 
6. Dalyviai 
  
Elektrėnų savivaldybės, Vilniaus, Kaišiadorių bei kitų  rajonų užsiregistravę lituanistai  
 
 

7. Programą planuojama vykdyti (data, vieta, laikas), reikalinga technika, kita 
2017 m. kovo 10 d. 12-17 val. Elektrėnų sav. Literatūros ir meno muziejus. Multimedija. 
 

    
 
Programą parengė:                                                    Vilija Dobrovolskienė, Jurgita Chmieliauskienė                                                                                
 
 


