
         ELEKTRĖNŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO  

             2020 M.  RUGSĖJO MĖN.  VEIKLOS  PLANAS 
        

              PATVIRTINTA 

              Švietimo paslaugų centro direktoriaus 

              2020-08-31 įsakymu Nr. 1VT-50 

 

Data, 

laikas 

Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 

kita informacija 
1 2 3 4 5 6 

SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS 
2020 m. 

mokytojų 

atostogų metu 

„Olimpinių vertybių ugdymo programos 

įvadiniai mokymai “  
Programos esmė – inovatyvus darbas su įvairaus 

amžiaus vaikais, remiantis olimpine filosofija, 

vertybėmis, simboliais ir fizinio aktyvumo 

veiklomis. Programos užduotys ir veiklos remiasi 

penkiomis olimpizmo ugdymo temomis – 

pagarba, kilniu elgesiu, pastangų teikiamu 

džiaugsmu, darna ir tobulėjimu. Olimpinių 

vertybių ugdymo programa yra plataus pobūdžio, 

pritaikoma mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose. Remdamiesi ja dirbti gali visų dalykų 

pedagogai. 

V. Kandrotienė Kūno kultūros ir 

kitų dalykų 

mokytojai 

Elektrėnai Registracija iki 2020 

m. rugsėjo 10 d. 

Mokymai 2 dienų (16 

val.), nemokami. 

 

2020 m. 

rugsėjo 24 d. 

10.00 val. 

Tęstinio seminaro ,,Mokytojų padėjėjų 

vaidmuo ugdant alfa kartos vaikus ir 

integruojant ypatingus vaikus į 

grupę/bendrojo ugdymo klasę‘‘ (40 val.) IV 

modulis – „Mokytojų padėjėjų, pedagogų 

ir švietimo pagalbos specialistų tarpusavio 

partnerystės integruojant ypatingus vaikus 

į bendruomenę“, skirtas mokytojų 

padėjėjoms, dirbančioms ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupėse. 

Lektorė: Sigita Burvytė, LEU SEF Socialinio 

A. Pupininkienė Ikimokyklinių 

švietimo įstaigų 

auklėtojų 

(mokytojų) 

padėjėjos  

Elektrinės g. 8, 

Elektrėnai  

 

2020-09-23 

registruotis 

http://semiplius.lt           

Renginys mokamas 

Kaina 1 asmeniui už 

seminarą: 15 – 25 eur, 

priklauso nuo dalyvių 

skaičiaus. 

http://semiplius.lt/


ugdymo katedros docentė, įmonės VšĮ "Vaikų 

ugdymas" vadovė 

METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS 

2020 m.  

rugsėjo 9 d. 

14.00 val. 

 

Matematikos mokytojų metodinis 

pasitarimas: 

1. Dėl matematikos bendrosios 

programos atnaujinimo darbų projekto 

ir nuotolinio mokymo aktualijų 

pristatymo ir aptarimo; 

2. Dėl matematikos olimpiadų 

organizavimo ir komisijų sudarymo. 

V. Kandrotienė 

D. Jonikienė 

D. Gudelienė 

Matematikos 

mokytojai 

Rungos g. 5, 

Švietimo paslaugų 

centro posėdžių 

salė  

(208 kab.) 

2020-09-08  

registruotis 

http://semiplius.lt 

2020 m. 

rugsėjo 21 d. 

14.30 val. 

Metodinis pasitarimas lietuvių kalbos 

mokytojams 2020 – 2021 m. m. metodinio 

būrelio veiklos planavimo klausimais. 

A. Pupininkienė 

E. Kasperavičienė 

Lietuvių kalbos 

mokytojai 

Rungos g. 5, 

Švietimo paslaugų 

centro metodinis 

kabinetas  

(207 kab.) 

 

2020-09-21  

registruotis 

http://semiplius.lt        

2020 m. 

rugsėjo 22 d. 

14.30 val. 

Metodinis pasitarimas pradinių klasių 

mokytojams bendrųjų programų 

atnaujinimo bei mokinių meninio skaitymo 

konkurso organizavimo klausimais. 

A. Pupininkienė 

L. Živulskienė 

Pradinių klasių 

mokytojų 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Rungos g. 5, 

Švietimo paslaugų 

centro metodinis 

kabinetas  

(207 kab.) 

 

2020-09-21  

registruotis 

http://semiplius.lt        

2020 m. 

rugsėjo 23 d. 

14.00 val. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogų metodinių ratelių pirmininkų 

metodinis pasitarimas dėl 2020 – 2021 m. 

m. veiklų planavimo. 

A. Pupininkienė 

I. Tviragienė 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogų 

metodinių ratelių 

pirmininkai, 

ikimokyklinių 

švietimo įstaigų 

vadovų 

pavaduotojai 

ugdymui 

 

Rungos g. 5, 

Švietimo paslaugų 

centro posėdžių 

salė  

(208 kab.) 

2020-09-22  

registruotis 

http://semiplius.lt        

http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/


2020 m.  

rugsėjo 23 d. 

15.00 val. 

Rusų kalbos mokytojų metodinis 

pasitarimas dėl veiklos plano 2021 m. 

sudarymo, olimpiados, konkurso 

organizacinių klausimų. 

I. Rastorgujeva 

V. Pranckevičienė 

Rusų kalbos 

mokytojai 

Rungos g. 5, 

Švietimo paslaugų 

centro metodinis 

kabinetas  

(208 kab.) 

Iki  2020-09-22  

registruotis 

http://semiplius.lt        

2020 m.  

rugsėjo 28 d. 

14.00 val. 

 

Psichologų metodinis pasitarimas dėl teisės 

aktų pakeitimo. 

V. Kandrotienė 

O. Apanavičienė 

Psichologai Rungos g. 5, 

Švietimo paslaugų 

centro posėdžių 

salė  

(208 kab.) 

2020-09-27  

registruotis 

http://semiplius.lt 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI 

2020 m.  

rugsėjo – 

gruodžio mėn. 

Elektrėnų savivaldybės mokytojų ekspertų 

ir mokytojų metodininkų atvirų pamokų 

/veiklų ciklas „Elektrėnų krašte gyventi ir 

mokytis gera“, skirtas Elektrėnų 

jubiliejiniams metams. 

Nuoroda renginio informaciją ir nuostatus: 

http://www.espc.lt/lt/eiti/naujienos/?nbp=2  

A. Pupininkienė 

V. Kandrotienė 

V. Pranckevičienė 

Elektrėnų 

savivaldybės 

mokyklų 

mokytojai 

metodininkai, 

ekspertai 

Švietimo įstaigose Norint dalyvauti 

atvirų pamokų /veiklų 

cikle, susisiekite su 

mumis ir praneškite 

veiklų datą, vietą. 

Kontaktai: 

ala.pypininkiene@esp

c.lt 

vida.kandrotiene@esp

c.lt  

vida.pranckeviciene@

espc.lt   

 

2020 m. 

rugsėjo 4 d./ 

rugsėjo 30 d. 

Elektrėnų meno mokyklos mokinių 

dailės/kūrybinių darbų paroda  

A. Urbietis 

A. Pupininkienė 

Elektrėnų meno 

mokyklos mokinių 

darbai 

Rungos g. 5, 

Švietimo paslaugų 

centras, II aukštas 

 

Maloniai kviečiame 

aplankyti parodą ! 

RENGINIAI NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAMS 
2020 m.  

rugsėjo 3 d. 

9.00 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.) 

  

http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
http://www.espc.lt/lt/eiti/naujienos/?nbp=2
mailto:ala.pypininkiene@espc.lt
mailto:ala.pypininkiene@espc.lt
mailto:vida.kandrotiene@espc.lt
mailto:vida.kandrotiene@espc.lt
mailto:vida.pranckeviciene@espc.lt
mailto:vida.pranckeviciene@espc.lt


ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS 

 

Preliminario

s datos: 

2020 m. 

Rugsėjo 3, 

8, 9, 10, 15, 

16, 17, 22, 

23, 24, 29, 

30 

 

 

Mokinių (vaikų) specialiųjų ugdymosi poreikių 

vertinimas. 

L. Baranauskienė, 

G. Mačionienė 

 

Elektrėnų 

savivaldybės 

Švietimo įstaigos. 

Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba. 

 

Informacija apie 

tikslią datą ir laiką iš 

anksto derinama su 

ugdymo 

įstaigomis/tėvais 

(globėjais). 

Kontaktiniai asmenys:  

L. Baranauskienė, 

G. Mačionienė 

Tel.: (8-528) 39 784. 

Prašome iš 

anksto 

suderinti 

atvykimo 

dieną ir 

laiką. 

,,Mokinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimų, sąrašų“ derinimas.  

L. Baranauskienė, 

 

Švietimo įstaigų 

VGK pirmininkai. 

Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba. 

Kontaktinis asmuo:  

L. Baranauskienė 

Tel.: (8-528) 39 784. 

 

Prašome iš 

anksto 

suderinti 

atvykimo 

dieną ir 

laiką. 

,,Mokinių, kuriems reikalinga specialiojo 

pedagogo pagalba, sąrašų“ derinimas. 

G. Mačionienė 

 

Švietimo įstaigų 

VGK pirmininkai. 

Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba. 

Kontaktinis asmuo:  

G. Mačionienė 

Tel.: (8-528) 39 784. 

INFORMACIJA 

Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Pastabos 

Iki  

2020 m. 

rugsėjo 9 d. 

Pateikti švietimo įstaigų mokinių, kuriems 

reikalingas pavėžėjimas  nuo namų iki 

ugdymo įstaigos vardinius sąrašus (2egz.). 

V.Pranckevičienė Pagal raštą 2020-08-27 Nr. 2VR-

72, „Dėl mokinių pavėžėjimo 2020-

2021 m.m.“ 

Iki  

2020 m. 

rugsėjo 15 

d. 

Pateikti profesinio ir neformaliojo įstaigų 

mokinių, kuriems reikalingas pavėžėjimas 

nuo namų iki ugdymo įstaigos vardinius 

sąrašus (2egz.). 

V.Pranckevičienė Pagal raštą 2020-08-30 Nr. 2VR-

73, „Dėl mokinių pavėžėjimo 2020-

2021 m.m.“ 



Iki  

2020 m. 

rugsėjo 20 

d. 

 

Pateikti savivaldybės švietimo įstaigų 

darbuotojų tarifikacijos sąrašus derinimui   

(2 egz.)  

V.Pranckevičienė Vadovaujantis Elektrėnų 

savivaldybės tarybos sprendimu 

2020-08-26 „Dėl didžiausio leistino 

pareigybių, finansuojamų iš 

savivaldybės biudžeto lėšų, 

skaičiaus ir dydžio Elektrėnų 

savivaldybės švietimo įstaigose 

nustatymo ir švietimo ir sporto 

įstaigų pavyzdinių pareigybių 

sąrašų patvirtinimo“ 

Iki  

2020 m. 

rugsėjo 31 

d. 

Pateikti meno mokyklos ir sporto centro 

darbuotojų tarifikacijos sąrašus derinimui   

(2 egz.). 

V.Pranckevičienė 

 

VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS 

KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINAI 

2020 m. 

rugsėjo 17 d.  

12.00 val. 

16.00  val. 

I valstybinės kalbos mokėjimo 

kategorijos egzaminas 

V.Mikalajūnienė Užsiregistravę 

dalyviai 

Rungos g. 5,  

Švietimo paslaugų 

centras (208 kab.) 

Registracija būtina 

 iki 2020-09-10 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 

pagrindų  egzaminas 
2020 m.  

rugsėjo 18 d.  

12.00 val. 

II ir III valstybinės kalbos 

mokėjimo kategorijos egzaminas 

 

V.Mikalajūnienė Užsiregistravę 

dalyviai 

Rungos g. 5, 

Švietimo paslaugų 

centras (208 kab.) 

Registracija būtina  

iki 2020-09-10 



 


