
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 
RUGSĖJO MĖN. RENGINIŲ PLANAS 

 
             PATVIRTINTA 
             Švietimo paslaugų centro direktoriaus 
             2015-08-31  įsakymu Nr. 1VT-71 

 
Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 

kita informacija 
1 2 3 4 5 6 

SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS 
2015-09-11 
10.00 val. 

Seminaras „Tyrimai STEAM 
pamokose“.  
Mokymai skirti padėti mokytojams 
rasti veiksmingų būdų, kaip 
atskleisti ir ugdyti jaunąjį tyrėją, 
išmokti kurti kūrybines užduotis, 
išsiaiškinti tiriamojo darbo etapus, 
duomenų gavimo ir jų analizės 
reikalavimus, apipavidalinimo 
reikalavimus, sužinoti apie Jaunojo 
tyrėjo klubą, jo pasiūlymus 
mokiniams ir mokytojams. 

V.Kandrotienė Gamtos mokslų 
mokytojai ir mokiniai 

Kauno Jėzuitų 
gimnazija 

Registruotis  
iki 2015-09-08  
tel. 865069636 
Seminaras nemokamas 

2015-09-18 
13.00 val. 

Seminaras tema „Supažindinimas 
su logopedinio masažo technikomis 
ir jų taikymas“ 
Lektorius: Eglutė Šliauterienė, 
Abromiškių reabilitacijos ligoninės 
logopedė 

A. Pupininkienė 
 

Visi norintys Darželis „Pelenė“, 
Vilnius 

Seminaras nemokamas 

Renkama Specialiosios pedagogikos ir L.Bernatavičienė Mokytojai, vadovai, Švietimo paslaugų Kursų kaina – 58,00 Eur 
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nauja grupė psichologijos kursai.     
Specialiosios pedagogikos ir 
specialiosios psichologijos 
kvalifikacijos tobulinimo kursų 
programa (toliau – Programa) skirta 
mokytojams, kurie atestuosis pirmą 
kartą, ir atestuotiems mokytojams, 
kurie pretenduos įgyti aukštesnę 
kvalifikacinę kategoriją, 
specialistams, norintiems dirbti 
pagal vaikų neformaliojo švietimo 
programą. Kurso trukmė - 60 val.  

pavaduotojai 
ugdymui, skyrių 
vedėjai, neformaliojo 
švietimo specialistai 

centro posėdžių 
salė 

 

KURSAI, MOKYMAI, PASKAITOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS 
2015-09-02 
16.00 val. 

Naujojo darbo kodekso  projekto 
pristatymas, diskusijos. 
Renginyje sužinosite kas jūsų laukia 
ateityje, kodėl ir jums svarbus 
naujasis Socialinis modelis 

V.Mikalajūnienė Kviečiami dalyvauti 
visi savivaldybės 
gyventojai 

Švietimo paslaugų 
centro posėdžių 
salė 

Renginys nemokamas 

2015-09- 
5, 12, 19 ir 20 

dienomis 
9.00 iki 17-18 

val. 

Pozityvios tėvystės stovykla 
Beižionių globos namuose 
(pridedamas aprašymas, programa ir 
registracijos forma). Dalyvių 
skaičius yra ribotas 
 

L.Bernatavičienė Jaunos šeimos ( iki 35 m. 
) su vaikais; vieniši tėvai 
su vaikais/ globotiniais; 
krizę išgyvenančios 
šeimos su vaikais; jauni 
asmenys ( 16-29 m. ), 
nepilnamečiai asmenys su 
tėvais/globėjais; 
besilaukiančios motinos; 
globėjai su savo 
globotiniais; 
nepilnamečiai tėvai su 
vaikais; tėvai, kurių 
vaikams nustatyta globa; 
šeimos, kurių bent vienas 
iš sutuoktinių yra buvęs 
globos namų auklėtinis, 
jauni ( 16-29 m. ) 
nedirbantys ir 

Beižionių globos 
namai 

Pildykite pridedamą 
anketą ir siųskite el. 
paštu: 
lina.spc@elektrenai.lt 
arba vilija@ukmc.lt; 
arba registruokitės 
telefonu: 869817110. 
Registruotis galima iki 
rugsėjo 3 d. imtinai. 
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nesimokantys asmenys. 
METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS 

2015-09-10 
15.00 val. 

Socialinių pedagogų metodinis 
pasitarimas-diskusija tema 
„Narkomanijos prevencijos 
ypatumai mokykloje“ 

A. Dimšaitė 
V. Kandrotienė 

Socialiniai 
pedagogai 

Švietimo paslaugų 
centras 

 

2015-09-15 
15.00 val. 

Biologijos mokytojų metodinis 
pasitarimas tema „Švietimo 
naujienos“ (informacija iš 
metodinių dienų),  veiklos plano 
sudarymas ir kt. klausimai 

L.Mickūnienė, 
L.Bernatavičienė 

Biologijos mokytojai Švietimo paslaugų 
centro posėdžių 
salė 

 

2015-09-16 
15.00 val. 

Istorijos mokytojų metodinis 
pasitarimas tema „Švietimo 
naujienos“ (informacija iš 
metodinių dienų), veiklos plano 
sudarymas ir kt. klausimai 

R.Peleckienė, 
V.Narkauskienė, 
L.Bernatavičienė 

Istorijos mokytojai Švietimo paslaugų 
centro posėdžių 
salė 

 

2015-09-17 
15.00 val. 

Kūno kultūros mokytojų metodinis 
pasitarimas tema „Mokinių 
mokymosi gerinimas: ką galime 
padaryti?“ (informacija iš 
metodinių dienų), Olimpinio 
festivalio varžybų organizavimo 
aptarimas. 

D. Galiauskienė 
V. Kandrotienė 
N. Strasevičienė 

Kūno kultūros 
mokytojai 

Švietimo paslaugų 
centras 

 

2015-09-17 
15.00 val. 

Lietuvių kalbos mokytojų metodinis 
pasitarimas tema „Švietimo 
naujienos“ (informacija iš 
metodinių dienų), standartizuotų 
testų aptarimas, veiklos plano 
sudarymas ir kt. klausimai 

V.Dobrovolskienė, 
L.Bernatavičienė 

Lietuvių kalbos 
mokytojai 

Elektrėnų 
savivaldybės 
posėdžių kabinetas 
(1 aukštas) 

 

2015-09-23 
15.00 val. 

Matematikos mokytojų metodinis 
pasitarimas tema „Mokinių 
mokymosi gerinimas: ką galime 
padaryti?“ (informacija iš 
metodinių dienų), metodinio būrelio 

V. Kandrotienė Matematikos 
mokytojai 

Švietimo paslaugų 
centro posėdžių 
salė 
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pirmininko rinkimai, standartizuotų 
testų rezultatų 8-ose klasėse 
aptarimas, dvyliktokų egzaminų 
aptarimas.   

2015-09-24 
15.00 val. 

Anglų kalbos mokytojų metodinis 
pasitarimas tema „Švietimo 
naujienos“ (informacija iš 
metodinių dienų), veiklos plano 
sudarymas ir kt. klausimai 

A.Balnienė, 
L.Bernatavičienė 

Anglų k. mokytojai Švietimo paslaugų 
centro posėdžių 
salė 

 

2015-09-25 
15.00 val. 

Tikybos mokytojų metodinis 
pasitarimas dėl veiklos plano 
sudarymo 2015-2016 m.m. 

M. Kuliešienė 
V. Kandrotienė 

Tikybos mokytojai Švietimo paslaugų 
centras 

 

2015-09-28 
15.00 val. 

Pradinio ugdymo mokytojų 
metodinių ratelių pirmininkų 
metodinis pasitarimas.   
Pasidalijimas metodine bei dalykine 
informacija, švietimo naujienomis. 
Standartizuotų testų suvestinių 
analizė ir aptarimas. 

A. Pupininkienė 
L. Živulskienė 
 

Pradinių klasių 
mokytojų metodinių 
ratelių pirmininkai 

Švietimo paslaugų 
centro posėdžių 
salė II aukšte 

 

2015-09-29 
15.00 val. 

 

Technologijų mokytojų metodinis 
pasitarimas. 
Pasidalijimas metodine bei dalykine 
informacija, švietimo naujienomis. 

A. Pupininkienė 
H. Vaišvila 

Technologijų 
mokytojai 

Švietimo paslaugų 
centro posėdžių 
salė II aukšte 

 

2015-09-30 
15.00 val. 

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo pedagogų metodinis 
pasitarimas. 
Pasidalijimas metodine bei dalykine 
informacija, švietimo naujienomis. 

A. Pupininkienė 
S. Kunauskienė 

Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai 

Švietimo paslaugų 
centro posėdžių 
salė II aukšte 

 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI 
2015-09-01 
2015-10-01 

Elektrėnų meno mokyklos mokinių 
dailės darbelių paroda. 

J. Davidavičienė 
A. Pupininkienė 
 
 

Mokinių dailės 
darbai 

Švietimo paslaugų 
centro II aukšto 
stendai 

Paroda tęsiama 
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ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS 
2015-09-09 

9.00 val. 
PPT mobilios grupės logopedo 
pagalba Pylimų vaikų lopšelyje - 
darželyje. 
 

A.Lauciuvienė 
O.Stasiulevičienė 

 Pylimų vaikų 
lopšelio - darželio 
ugdytiniai, 
pedagogai, tėvai. 

Pylimų vaikų 
lopšelis - darželis. 

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

2015-09-16 
14.00 val. 

Metodinis renginys:  
Elektrėnų savivaldybės ugdymo 
įstaigų vaiko gerovės komisijų 
pirmininkų metodinis – dalykinis 
pasitarimas.  
Pasitarimo tema: ,,Specialiųjų 
ugdymosi poreikių mokinių/vaikų 
vertinimo dokumentacijos analizė“. 

A.Lauciuvienė 
 
 

Ugdymo įstaigų 
vaiko gerovės 
komisijų pirmininkai 
(Neesant galimybės 
dalyvauti 
pirmininkui, jo 
deleguotas komisijos 
narys). 

Pedagoginė 
psichologinė 
tarnyba. 

Kontaktinis asmuo:  
A.Lauciuvienė 
Tel.: (8-528) 39 784. 
Prašome iš anksto 
informuoti, jeigu 
nedalyvausite renginyje. 

2015-09-23 
9.00 val. 

PPT mobilios grupės logopedo   
pagalba Semeliškių vaikų darželyje. 

A.Lauciuvienė 
A.Būdėnienė 

Semeliškių vaikų 
darželio ugdytiniai, 
pedagogai, tėvai. 

Semeliškių vaikų 
darželis.   
 

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

PROJEKTINĖ VEIKLA 
2015-09 Projekto „Gabūs vaikai – šviesi 

visuomenė“ vykdymas 
L.Bernatavičienė Mokiniai   

2015-09 Projekto „Jei ne nugalėti, -tai 
garbingai dalyvauti“ vykdymas. 

V. Kandrotienė Mokiniai Ugdymo įstaigos, 
sporto mokykla 

 

 
Informacija 

Data, laikas Veikla Atsakingas Pastabos 
1 2 3 6 

Iki  
2014-09-24 

Vadovaudamiesi mokyklos kvalifikacijos tobulinimo 
programa, pateikti informaciją apie pageidaujamus 
seminarus, kursus, mokymus, paskaitas (lentelė pridedama) 

L.Bernatavičienė Poreikių lentelę teikti Linai Bernatavičienei el.p. 
lina.spc@elektrenai.lt  

 
 


