
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 

2013 M. SAUSIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS 
 

                                                         PATVIRTINTA  

                                                                                          Švietimo paslaugų centro direktoriaus 

                                                                                2012-12-27 įsakymu Nr.1VT-98  

Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 

kita informacija 
1 2 3 4 5 6 

SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS 
2013-01-03 

10.00 val. 

Seminaras „Mokinio teisių, 

pareigų ir atsakomybės teisiniai 

aspektai. Probleminis vaikas 

mokymo įstaigoje: prevencija ir 

kontrolė. Įstaigos ir jos darbuotojų 

pareigos užtikrinti saugią ir sveiką 

ugdomąją aplinką ribos“. 
Lektorius: Marius Bartninkas, Kauno 
apygardos teismo teisėjo padėjėjas, 

teisės magistras 

A. Pupininkienė „Ąžuolyno“ 

pagrindinės 

mokyklos 

bendruomenė 

„Ąžuolyno“ 

pagrindinės mokykla 

Seminaras mokamas.  

Pažymėjimo kaina:  

2 Lt 

2013-01-10 

14.00 val. 

Bendravimo įgūdžių ugdymo 

mokymai. 

Lektorė Algima Palaimienė. 

V. Kandrotienė Mokytojai, 

socialiniai 

pedagogai, 

pradinių klasių 

mokytojai.  

Švietimo paslaugų 

centras 

 

2013-01-15 

14.00 val.  

Paskaita „Kompiuterinio 

raštingumo pagrindai muzikos 

mokytojams“ 

A. Pupininkienė Muzikos mokytojai Švietimo paslaugų 

centro kompiuterių 

klasė 

 

2013-01-17 

9.00 val. 

Seminaras „Darbdavių ir 

darbuotojų teisės ir pareigos“ I 

dalis. 

seminaro uždaviniai: 

V. Kandrotienė Mokyklų vadovai, 

švietimo įstaigų 

darbuotojai, 

socialiniai 

Švietimo paslaugų 

centras 

Seminaras nemokamas. 

Seminaras finansuojamas iš 

projekto „Socialinės 

partnerystės plėtra ir 
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1)išnagrinėti demokratinės 

visuomenės vadovo ir kolektyvo 

bendravimo ypatumus, 

2) padėti išvengti konfliktinių 

situacijų įstaigos bendruomenės 

gyvenime,  

3) apibrėžti vadovų ir profsąjungos 

organizacijų bendravimo kelius, 

4) atskleisti būdus, kaip pagerinti 

socialinę ir ekonominę kolektyvo 

padėtį. 

darbuotojai. kolektyvinių derybų 

skatinimas šalies švietimo 

sektoriuje“, projekto kodas 

Nr. VP1-1.1-SADM-02-K-

01-001. 

Registracija tel. 

865083903 iki 2013-01-03 

 

2013-01-21 

(data gali 

keistis) 

13.00 val. 

Seminaras „Technologijų ir dailės 

brandos egzamino naujovės, 

aktyvūs metodai, vertinimo 

kriterijai“ 

Lektorės: Žydrė Jautakytė 

Eglė Vaivadienė, UPC ugdymo 

turinio skyriaus metodininkės 

A. Pupininkienė Technologijų, 

dailės mokytojai 

Elektrėnų švietimo 

paslaugų centras 

Seminaras mokamas. 

Kaina tikslinama. 

Registracija vyksta iki 

2013-01-16 el.p.: 

ala.spc@elektrenai.lt  

2013-01-25 

14.00 val. 

Gerosios patirties seminaras „Kaip 

pasiruošti socialinių mokslų PUPP“. 

Lektorės Danutė Gudelienė, Vilma 

Narkauskienė 

L.Bernatavičienė Socialinių mokslų 

mokytojai 

Elektrėnų švietimo 

paslaugų centras 

Registracija iki           

2013-01-10  
tel. 39 826, el.p. 

lina.spc@elektrenai.lt  

2013-01-25 

10.00 val. 

Seminaras „Krikščioniška 

priklausomybių samprata“ 

Lektoriai A.Navickas,  

kun. K.Dvareckas 

V.Kandrotienė 

M.Kuliešienė 

Tikybos mokytojai Kaišiadorių 

vyskupijos 

katechetikos centras 

 

2013-02-01 

13.00 val. 

Seminaras „Bendrųjų ugdymo 

programų turinys. Egzaminų 

vertinimas“ užsienio kalbų 

mokytojams. Lektorė Danguolė 

Paulauskienė, Ugdymo plėtotės 

centro metodininkė, Bendrųjų 

programų rengėja 

 

 

L.Bernatavičienė Užsienio kalbų 

mokytojai 

Elektrėnų švietimo 

paslaugų centras 

Registracija iki           

2013-01-24  

tel. 39 826, el.p. 

lina.spc@elektrenai.lt  

Kaina – apie 40 Lt 

(priklausys nuo dalyvių 

skaičiaus) 

mailto:ala.spc@elektrenai.lt
mailto:lina.spc@elektrenai.lt
mailto:lina.spc@elektrenai.lt
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KURSAI, MOKYMAI, PASKAITOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS 
2013-01-

10;17; 24, 31 

Praktiniai jogos, meditacijos, 

kvėpavimo užsiėmimai.  

V. Kandrotienė Visi baigę Gyvenimo 

meno arba YES 

kursus 

Švietimo paslaugų 

centras 

 

METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS 

2013-01- 

Data bus 

patikslinta 

Informacinių technologijų 

mokytojų metodinis pasitarimas 

dėl 2013 m. veiklos plano sudarymo; 

N. Kriščiūnienė 

V. Kandrotienė 

Informacinių 

technologijų 

mokytojai 

Vievio gimnazija  

2013-01 

(data bus 

patikslinta) 

 

Dianos Niparavičienės, Elektrėnų 

„Versmės“ gimnazijos geografijos 

mokytojos atvira pamoka 

„Interaktyvios lentos panaudojimas 

pamokoje“ 

D.Niparavičienė, 

L.Bernatavičienė 

Geografijos 

mokytojai 

Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazija 

 

2013-01-03 

14.00 val. 

Chemijos mokytojų metodinis 

pasitarimas dėl 2013 m. veiklos 

plano sudarymo; dėl chemijos 

olimpiados II etapo.. 

V. Kubilienė 

V. Kandrotienė 

Chemijos 

mokytojai 

Švietimo paslaugų 

centras 

Į metodinis pasitarimą 

atsinešti mokinių 

dalyvaujančių chemijos 

olimpiadoje sąrašus. 

2013-01-04 

14.00 val. 

Fizikos, mokytojų metodinis 

pasitarimas dėl 2013 m. veiklos 

plano sudarymo; dėl fizikos 

olimpiados II etapo. 

V. Minkevičienė 

V. Kandrotienė 

Fizikos mokytojai Švietimo paslaugų 

centras 

Į metodinis pasitarimą 

atsinešti mokinių 

dalyvaujančių fizikos 

olimpiadoje sąrašus. 

2013-01-08 

14.00 val. 

Vokiečių kalbos mokytojų metodinis 

pasitarimas dėl olimpiados ir kitų 

renginių organizavimo 

L.Bernatavičienė, 

P.Liperskis 

Vokiečių kalbos 

mokytojai 

Švietimo paslaugų 

centras 

 

2013-01-10 

13.00 val. 

Socialinių pedagogų metodinis 

pasitarimas dėl 2013 m. veiklos 

plano sudarymo. 

V. Baronienė 

V. Kandrotienė 

Socialiniai 

pedagogai 

Švietimo paslaugų 

centras 

 

2013-01-14 

14.00 val. 

Tikybos mokytojų metodinis 

pasitarimas dėl 2013 m. veiklos 

plano sudarymo; 

M. Kuliešienė 

V. Kandrotienė 

Tikybos mokytojai Švietimo paslaugų 

centras 

 

2013-01-14 

14.30 val. 

Elektrėnų meno mokyklos muzikos 

mokytojų pasitarimas dėl metodinės 

veiklos 2013 m. 

A.Pupininkienė 

O. Navickienė 

Elektrėnų meno 

mokyklos muzikos 

mokytojai 

Elektrėnų meno 

mokykla 

 

2013-01-22 

14.00 val. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogų metodinis 

A. Pupininkienė 

M. Parulienė 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

Elektrėnų Švietimo 

paslaugų centro 
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pasitarimas dėl 2013 m būrelio 

veiklos plano sudarymo, kt. 

klausimais 

ugdymo pedagogai posėdžių salė 

2013-01-24 

14.00 val. 

Logopedų ir specialiųjų pedagogų 
metodinis pasitarimas dėl 2011 m 

būrelio veiklos plano sudarymo, kt. 

klausimais 

A. Pupininkienė 

N. Gurinienė 

 

Logopedai ir 

specialieji 

pedagogai 

Elektrėnų Švietimo 

paslaugų centro 

posėdžių salė 

 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI 

Pageidautina 

Iki 2013 m. 

vasario 

pradžios 

Mokyklose organizuojama 4 klasių 

mokinių matematikos olimpiada 

A. Pupininkienė 

 

4 klasių mokiniai Švietimo įstaigos Matematikos olimpiados 

mokyklines užduotis atsiųs 

A. Pupininkienė mokyklos 

el. paštu  

2013-01-07 

9.45 val. 

Aktyvus, motyvacinis renginys 

mokiniams ugdymo karjerai tema 

„Nežinau ko noriu“. Lektoriai: 

Mindaugas Vidugiris, Laurynas 

Pečkaitis 

A.Pupininkienė 

G. Užkurėnaitė 

R. Peleckienė 

R. Kisnierienė 

 

Visų mokyklų 9 – 

12 klasių mokiniai 

Vievio gimnazija Iš anksto registruotis tel : 

8 528 34271, kviesti  

A. Pupininkienę, 

pranešant kiek mokinių 

dalyvaus  

Iki  

2013-01-07 

42-asis tarptautinis jaunimo 

epistolinio rašinio konkursas. Darbų 

vertinimas 2013-01-07 14 val. 

L.Bernatavičienė Mokiniai Švietimo paslaugų 

centras 

Darbus pristatyti  

iki 2013-01-07 13.30 val. į 

ŠPC L.Bernatavičienei 

Iki  

2013-01-07 

45-asis Lietuvos mokinių Jaunųjų 

filologų konkursas. Darbų 

vertinimas 2013-01-07 14 val. 

L.Bernatavičienė Mokiniai Švietimo paslaugų 

centras 

Darbus pristatyti  

iki 2013-01-07 13.30 val. į 

ŠPC L.Bernatavičienei 

2013-01-11 

9.00 val. 

51-oji Lietuvos mokinių chemijos 

olimpiada 

V. Kandrotienė 

 

Mokiniai Švietimo paslaugų 

centras 

Dalyvių sąrašus pristatyti 

el.p vidak.spc@elektrenai.lt 

iki sausio 3 d. 

2013-01-11 

11.00 val. 

Olimpinio festivalio futbolo 5x5 

varžybos 

V. Kandrotienė 

D. Galiauskienė 

Vievio gimnazijos 

berniukų komanda 

Kėdainiai  

2013-01-15 

9.00 val. 

62-oji 5-8 klasių matematikos 

olimpiada II etapas. 

V. Kandrotienė Mokiniai Švietimo paslaugų 

centras 

Dalyvių sąrašus pristatyti 

el.p vidak.spc@elektrenai.lt 

iki sausio 7 d. 

2013-01-15 

12.00 val. 

Aktyvus, motyvacinis renginys 

mokiniams ugdymo karjerai tema 

„Nežinau ko noriu“. Lektoriai: 

Mindaugas Vidugiris, Laurynas 

A.Pupininkienė 

D. Liutkevičienė 

G. Užkurėnaitė 

mokyklos 9 – 12 

klasių mokiniai 

„Versmės“ 

gimnazija 
Iš anksto registruotis tel : 

8 528 34271, kviesti  

A. Pupininkienę, 

pranešant kiek mokinių 

mailto:vidak.spc@elektrenai.lt
mailto:vidak.spc@elektrenai.lt
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Pečkaitis dalyvaus  

2013-01-16 

9.00 val. 

62-oji 9-12 klasių matematikos 

olimpiada II etapas. 

V. Kandrotienė Mokiniai Švietimo paslaugų 

centras 

Dalyvių sąrašus pristatyti 

el.p vidak.spc@elektrenai.lt 

iki sausio 7 d. 

2013-01-18 

10.00 val. 

46-oji Lietuvos mokinių biologijos 

olimpiada (II etapas) 

L.Bernatavičienė  9-12 kl. mokiniai Švietimo paslaugų 

centras 

 

2013-01-19-20  

11.00 val. 

Olimpinio festivalio kaimo vietovių 

mokyklų futbolo 5x5 varžybos 

V. Kandrotienė 

D. Galiauskienė 

Berniukų komanda Vilniaus raj.  

2013-01-23 

10.00 val. 

Anglų kalbos olimpiada 11 klasių 

mokiniams (II etapas) 

L.Bernatavičienė 11 kl. mokiniai Švietimo paslaugų 

centras 

 

2013-01-25 

9.00 val. 

61-oji Lietuvos mokinių fizikos 

olimpiada 

V. Kandrotienė 

 

Mokiniai Švietimo paslaugų 

centras 

Dalyvių sąrašus pristatyti 

el.p vidak.spc@elektrenai.lt 

iki sausio 04 d. 

2013-01-25-27 

11.00 val. 

Olimpinio festivalio rankinio 

varžybos 

V. Kandrotienė 

D. Galiauskienė 

Berniukų komanda Kauno raj. 

Garliava 

 

2013-01-26 

Išvykimo 

laikas bus 

patikslintas 

Respublikinis prof. J. Matulionio 

jaunųjų matematikų konkursas 

V. Kandrotienė Mokiniai Kauno technologijos 

universitetas, 

Fundamentaliųjų 

mokslų fakultetas 

Dalyvių sąrašus pristatyti 

el.p vidak.spc@elektrenai.lt 

iki sausio 21 d. 

2013-01-30 

10.00 val. 

Vokiečių kalbos olimpiada  11 klasių 

mokiniams (II etapas) 

L.Bernatavičienė 11 kl. mokiniai Švietimo paslaugų 

centras 

 

2013-01-03 

2013-01-31 

„Versmės“ gimnazijos mokinių 

dailės darbų paroda 

A.Pupininkienė 

R. Marcinkevičienė 

 

„Versmės“ 

gimnazijos 

mokinių dailės 

darbai 

Švietimo paslaugų 

centro I ir II aukštas 

 

ES FINANSUOJAMO PROJEKTO „MOKYTOJŲ, TĖVŲ IR VAIKŲ PARTNERYSTĖS IR BENDRADARBIAVIMO TINKLO KŪRIMAS 

NACIONALINIU LYGMENIU“ VEIKLA. Projekto SFMIS numeris VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-010. 
2013-01 Projekto „Jei ne nugalėti, -tai 

garbingai dalyvauti“ vykdymas. 

V. Kandrotienė Mokiniai Ugdymo įstaigos, 

sporto mokykla 

 

2013-01-02 
10.00 – 18.00 

val. 

 

 

2013-01-03/04 

ŠPC projekto, finansuojamo ES 

„Mokytojų, tėvų ir vaikų partnerystės 

ir bendradarbiavimo tinklo kūrimas 

nacionaliniu lygmeniu“ (trukmė – 2 

metai) mokymai, skirti 

mokytojams, dirbsiantiems pagal 

A. Pupininkienė 

 

Žagarės 

gimnazijos 

bendruomenės 

nariai, Joniškio 

rajonas 

 

Įstaigos aktų salė  Smulkesnės informacijos 

teirautis tel. 34271, arba 

el.p. ala.spc@elektrenai.lt  

 

 

 

mailto:vidak.spc@elektrenai.lt
mailto:vidak.spc@elektrenai.lt
mailto:vidak.spc@elektrenai.lt
mailto:ala.spc@elektrenai.lt
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09.00 – 17.00 

val. 

 

gyvenimo įgūdžių ugdymo 

metodiką. 
Mokymai vyks 25 ak. val. (3 dienos). 

Vykdytojai: VŠĮ LIONS QUEST 

LIETUVA. 

2013-01-07/09 

13.00 val 

Savęs pažinimo praktiniai 

užsiėmimai. 

V. Kandrotienė Šeimų klubo 

nariai, socialiniai 

pedagogai, klasių 

auklėtojai. 

Lazdijai  

2013-01-16/18 

13.00 val 

Savęs pažinimo praktiniai 

užsiėmimai. 

V. Kandrotienė Šeimų klubo 

nariai, socialiniai 

pedagogai, klasių 

auklėtojai. 

Utena  

2013-01-21/23 

13.00 val 

Savęs pažinimo praktiniai 

užsiėmimai. 

V. Kandrotienė Šeimų klubo 

nariai, socialiniai 

pedagogai, klasių 

auklėtojai. 

Telšiai  

2013-01-28/30 

13.00 val 

Savęs pažinimo praktiniai 

užsiėmimai. 

V. Kandrotienė Šeimų klubo 

nariai, socialiniai 

pedagogai, klasių 

auklėtojai. 

Pasvalys  

2013-01-

29/30/31 
12.00 – 20.00 

val. 

 

 

 

ŠPC projekto, finansuojamo ES 

„Mokytojų, tėvų ir vaikų partnerystės 

ir bendradarbiavimo tinklo kūrimas 

nacionaliniu lygmeniu“ (trukmė – 2 

metai) mokymai, skirti 

mokytojams, dirbsiantiems pagal 

gyvenimo įgūdžių ugdymo 

metodiką. 
Mokymai vyks 25 ak. val. (3 dienos). 
Vykdytojai: VŠĮ LIONS QUEST 

LIETUVA. 

A. Pupininkienė 

 

 

Užpalių 

gimnazijos 

bendruomenės 

nariai, Utenos 

rajonas 

 

Įstaigos aktų salė  Smulkesnės informacijos 

teirautis tel. 34271, arba 

el.p. ala.spc@elektrenai.lt  

 

 

 

2013-01-30 

10.00 val. 

2013-01-31 

9.00 val. 

Kvalifikacijos tobulinimo kursai 

vaikų globos namų, dienos centro 

darbuotojams 

V. Kandrotienė Mokytojai, vaikų 

globos namų, 

dienos centro 

darbuotojai 

Trakai  

mailto:ala.spc@elektrenai.lt
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ŠEIMŲ KLUBO VEIKLA 
2013-01-09 

17.30 val. 

Klubo valdybos narių susirinkimas 

dėl veiklos plano sudarymo ir kt. 

klausimais 

L.Bernatavičienė Klubo valdyba Švietimo 

paslaugų centras 

 

2013-01-23 

18:00 val. 

Neagresijos programos 

pristatymas Šeimų klubo nariams 

(tėvams) 

L.Bernatavičienė Klubo nariai Švietimo 

paslaugų centras 

 

 

 

Informacija 

 

 
Data, laikas Veikla Atsakingas Pastabos 

1 2 3 6 

Iki  

2013-01-14 

Pateikti mokyklų bibliotekų 2012 metų statistinę ataskaitą 

per LIBIS programą:www.lnb.lt skyriuje “Bibliotekininkui-

2012 metų bibliotekų statistinių ataskaitų formos.“ 

A. Pupininkienė Pagal 2012-12-27 ŠPC raštą  Nr. Nr. 2 VR - 252 

 

Iki  

2013-02-08 

Pateikti paraiškas dėl dalyvavimo dailės olimpiados 

antrame etape. 

A. Pupininkienė 1 ir 2 Priedai  

http://www.lnb.lt/
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1 priedas 

 

XIX Lietuvos mokinių dailės olimpiada  

 

2013 m. 

 

,,Būti savimi, išlikti ir augti“ 

 

 

RENGINIO VIETA : Vilniaus dailės akademija (Maironio g. 6, LT-01124, Vilnius) 

 

Atsakingi asmenys: 

 

Audronė Urbelionienė, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Meninio ir kultūrinio 

skyriaus metodininkė 

audrone.urbelioniene@lmnsc.lt 

mob. tel. 865638112 

 

 Dr. Ieva Kuizinienė, Vilniaus dailės akademijos Senato pirmininkė, docentė 

ieva.kuiziniene@vda.lt 

mob. tel.. 868642401 

 

Renginio organizavimas mieste, rajone, apskrityje – iki 2013 m. vasario 18 d. 

Trečiasis etapas – 2013 m. balandžio 5–6 d. Vilniaus dailės akademijoje.  

Dalyviai – bendrojo ugdymo, profesinių ir kitų mokyklų 9–12 klasių mokiniai. 

Informacijos pateikimo į trečiąjį Olimpiados etapą data – iki 2013 m. kovo 1 d. 

Dalyvių sąrašai, informacija apie atsivežamus darbus pateikiama el. paštu Audronei Urbelionienei 

audrone.urbelioniene@lmnsc.lt 

 

 

OLIMPIADOS DARBŲ TEMA: ,,Būti savimi, išlikti ir augti“ 

 

Temos paaiškinimas: 

 

Šiuolaikinei dailei būdinga meninių ieškojimų ir stilistinių krypčių įvairovė. Svarbus 

tampa kiekvieno menininko originalumas ir savitas kūrybinis stilius, tai, kuo jis išsiskiria iš kitų 

kūrėjų. Dailės olimpiada skatina mokinius ieškoti savo kūrybinio kelio, ugdytis dailės raiškos 

gebėjimus, labiau pažinti savo kultūros šaknis. 

I ir II etapuose – mokyklose ir savivaldybėse – rekomenduojama Olimpiados temą susieti su tautos 

tapatumo ir išlikimo ženklų paieška savo artimiausioje aplinkoje: susipažinti su vietos menininkų 

kūryba, tyrinėti gamtos ir kultūrinio paveldo objektus, aiškintis, kurie istoriniai įvykiai ir įžymių 

asmenybių nuveikti darbai padėjo išlikti kraštui ir jo tradicijoms, kaip buvo išsaugotos 

etnokultūrinės vertybės, kuo jos įdomios pasauliui (kitoms tautoms). 

Atvykstantieji į III etapą mokiniai atsiveža vieną arba du neįrėmintus individualius kūrybinius 

darbus parodai (ne didesnius kaip A2 formato) ir savo kūrybinės veiklos aplanką. Kūrybinis darbas 

turi atitikti Olimpiados temą. 

Darbai, neatitinkantys šių reikalavimų, nevertinami. 

mailto:audrone.urbelioniene@lmnsc.lt
mailto:ieva.kuiziniene@vda.lt
mailto:audrone.urbelioniene@lmnsc.lt
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2 priedas 
 

 

_______________________________mokyklos/gimnazijos/meno mokyklos mokinių, 

dalyvausiančių dailės olimpiados II - ajame etape, sąrašas 

 

 

 

9 – 10 klasių mokinių amžiaus grupė 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Klasė Darbo pavadinimas Darbo vadovas 

     

     

     

 

 

11 – 12 klasių mokinių amžiaus grupė 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Klasė Darbo pavadinimas Darbo vadovas 

     

     

     

 

Darbo pristatymui (pateikimui) reikalinga įranga: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Informaciją pateikė:       

Tel.:  

 

 


