
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 

2014 M. SAUSIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS 
 

            PATVIRTINTA 

             Švietimo paslaugų centro direktoriaus  

                                   2013-12-20 įsakymu Nr.1VT-66 

 

Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 

kita informacija 
1 2 3 4 5 6 

SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS 

2014-01-02 

9.00 val. 

Seminaras tema „Klasės 

auklėtojų geroji patirtis ugdant 

karjerai“. 

Lektorė: Aldona Kučinskienė, 

Elektrėnų “Ąžuolyno” pagrindinės 

mokyklos karjeros koordinatorė 

A.Pupininkienė 

 

Elektrėnų 

„Ąžuolyno“ 

pagrindinės 

mokyklos klasių 

auklėtojai 

 

Elektrėnų 

„Ąžuolyno“ 

pagrindinė 

mokykla 

Seminaras nemokamas 

2014-01-02 

11.00 val. 

Informacijos sklaida sveikos 

gyvensenos ir ligų prevencijos 

temomis. Alkoholio vartojimo 

prevencija. Brošiūra „Patarimai 

tėvams kaip apsaugoti vaikus 

nuo ankstyvo alkoholio 

vartojimo“. 

Lektorė Kaišiadorių rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuro direktorė Vidita Ražanienė. 
Dilema kaip apsaugoti vaikus nuo 

ankstyvo alkoholio vartojimo 

pristatoma švietimo įstaigų 
darbuotojams: dirbantiems su 

paaugliais (5-9 klasių mokiniais), 

socialiniems pedagogams, 

psichologams. Pateikiama metodinė 
medžiaga darbui su tėvais: brošiūra ir 

DVD. 

V.Kandrotienė  Socialiniai 

pedagogai, mokyklų 

pavaduotojai, 

mokytojai, klasių 

auklėtojai 

Elektrėnų 

švietimo 

paslaugų centro 

posėdžių salė 
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2014-01-06 

13.00 val. 

Seminaras „Vaikų turizmo 

renginių organizavimas“. 

Lektoriai: Virginija Petravičienė, 

darbų saugos ir priešgaisrinės 

saugos vadovė, lektorė. Išduodami 

specialūs pažymėjimai. 

L.Bernatavičienė Mokytojai Vievio gimnazija Dalyvių registracija  

iki 2014-01-04 el.p. 

lina.spc@elektrenai.lt  

Seminaro kaina – 30 Lt 

 

2014-01-10 

12.00 val. 

 

Seminaras „Gabių ir talentingų 

vaikų ugdymas“. Lektorė 

Specialiosios pedagogikos ir 

psichologijos centro psichologė 

L.Bernatavičienė Elektrėnų pradinės 

mokyklos mokytojai 

Elektrėnų 

pradinė mokykla 
 

2014-01-14 

14.00 val. 

Seminaras „Turning Passive 

students into active 

learners“.“Moksleivių 

motyvacija.Gebėjimų ugdymas.“ 

Lektorė Miglė Ogorodnikovienė, 

metodinė konsultantė, Oxford 

University Press 

L.Bernatavičienė Anglų kalbos 

mokytojai 

Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazija 

Seminaras nemokamas 

2014-01-14 

13.00 val. 

 

Seminaras tema ,,Kaip tobulinti 

rašinį". 

Lektorė: Bronislava Šimonienė, 

VšĮ ,,Efektyvus ugdymas" lektorė 

A.Pupininkienė 

 

Pradinio ugdymo ir 

žemesniųjų klasių 

lietuvių kalbos 

mokytojams  

Elektrėnų 

pradinė mokykla 
Registracija  

iki 2014-01-08 el.p. 

ala.spc@elektrenai.lt 

arba tel. 34271 

Seminaras mokamas iš 

krepšelio lėšų. Seminaro dalyvių 

kiekis – 25. Kaina (jeigu toks 

dalyvių skaičius) – apie 25 Lt. 

Pažymėjimo kaina – 2 Lt. 

2014-01-23 

(Data ir 

laikas bus 

tikslinami) 

Specialiosios pedagogikos ir 

psichologijos kursai. Lektorės 

Elektrėnų pedagoginės 

psichologinės tarnybos 

specialistės: Asta Lauciuvienė, 

Ingrida Puronienė, Marijona 

Sajetienė, Aliona Sasnauskienė, 

Alma Januškevičienė 

 

L.Bernatavičienė 

 

VšĮ  Elektrėnų 

profesinio mokymo 

centro pedagogai. 

VšĮ  Elektrėnų 

profesinio 

mokymo centras. 

 

mailto:lina.spc@elektrenai.lt
mailto:ala.spc@elektrenai.lt
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2014-01-28 

14.00 val. 

 

Pradinio ugdymo mokytojų 

diskusija tema „Pamokos 

kokybės vertinimas“. 

A.Pupininkienė 

 

Visi norintys 

pradinio ugdymo 

mokytojai 

Elektrėnų 

Švietimo 

paslaugų centro 

posėdžių salė 

Kas turi, gali atsinešti pilną 

pradinio ugdymo pamokos 

(nesvarbu kokio dalyko) įrašą. 

KURSAI, MOKYMAI, PASKAITOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS 
2014-01 

(antrad., 

ketvirtad.) 

Anglų kalbos kursai L.Bernatavičienė Suaugusieji Elektrėnų 

švietimo 

paslaugų centras 

 

2014-01-

09,12,19 

19.00 val. 

Praktiniai jogos, meditacijos, 

kvėpavimo užsiėmimai.  

V. Kandrotienė Visi baigę 

Gyvenimo meno 

arba YES kursus 

 

Švietimo 

paslaugų centras 

 

METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS 

2014-01-09 

11.00 val. 

Meno ir bendrojo lavinimo 

mokyklų dailės mokytojų 

metodinis pasitarimas dėl 

olimpiados II etapo organizacinių 

klausimų. 

A. Pupininkienė 

V. Debesienė 

Dailės mokytojai Elektrėnų 

Švietimo 

paslaugų centro 

posėdžių salė 

 

2014-01-09 

14.00 val. 

Bendrojo ugdymo mokyklų bei 

profesinio mokymo centro 

muzikos mokytojų metodinis 

pasitarimas dėl muzikos 

olimpiados II etapo organizacinių 

klausimų bei 2014 m būrelio 

veiklos plano sudarymo 

A. Pupininkienė 

 

Bentrojo ugdymo 

mokyklų muzikos 

mokytojai 

Švietimo 

paslaugų centro 

posėdžių salė 

 

2014-01-14 

14.30 val. 

Technologijų mokytojų 

metodinis pasitarimas: dėl     

2014 m būrelio veiklos plano 

sudarymo; olimpiados II etapo 

organizaciniai klausimai, 

technologijų brandos egzamino 

naujovės. 

A. Pupininkienė 

H. Vaišvila 

Technologijų 

mokytojai 
Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazijos 

technologijų 

kabinetas 

 

2014-01-15 

14.00 val. 

Rusų kalbos mokytojų metodinis 

pasitarimas dėl olimpiados 

L.Bernatavičienė, 

V.Valašinienė 

Rusų kalbos 

mokytojai 

Elektrėnų 

švietimo 
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organizavimo paslaugų centro 

kompiuterių 

klasė 

2014-01-21 

14.00 val. 

Ugdymo karjerai specialistų 

metodinis pasitarimas 

A. Pupininkienė 

 

Ugdymo karjerai 

specialistai 

Švietimo 

paslaugų centro 

posėdžių salė 

 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI 
Pageidautina 

iki 

2014-02-05 

Mokyklose organizuojama 4 klasių 

mokinių matematikos olimpiada 

A. Pupininkienė 

 

4 klasių mokiniai Švietimo įstaigos Matematikos olimpiados 

mokyklines užduotis atsiųs         

A. Pupininkienė mokyklos el. 

paštu 2014 m. sausio pabaigoje. 

2014-01-07 

12.00 val. 

Mokinių epistolinio rašinio ir 

jaunųjų filologų konkursas 

L.Bernatavičienė Vertinimo komisija Elektrėnų 

švietimo 

paslaugų centro 

kompiuterių 

klasė 

Pagal įsakymą 

2014-01-07 

iki 2014-05-

30 

Matematikos konkursas 

„Matmintinis“ 

Matematikos 

mokytojai 

Mokiniai Švietimo įstaigos  

2014-01-10 

9.00 val. 

52-oji mokinių chemijos 

olimpiada 

V. Kandrotienė Registruoti mokiniai Švietimo 

paslaugų centras 

Dalyvių sąrašus pristatyti el.p 

vidak.spc@elektrenai.lt iki 

sausio 6 d. 

Iki  

2014-01-15 

 

I etapas: pateikti pradinių klasių 

mokinių konkurso - rašto 

darbus „Žiemos etiudai“  

II etapas: Vertinimo komisija – 

atrinks darbus. Data bus 

suderinta su komisijos nariais. 

 

A. Pupininkienė Pradinių klasių 

mokinių darbai 

Švietimo įstaigos Pridedamos konkurso sąlygos 

(prieduose) 

Nugalėtojų eilėraščiai bus 

skelbiami ŠPC (ir/arba) 

Elektrėnų savivaldybės 

internetiniame tinklapyje bei 

apdovanoti asmeninėmis 

dovanėlėmis. 

 

2014-01-17 

10.00 val. 

47-oji Lietuvos mokinių biologijos 

olimpiada 

L.Bernatavičienė 11 kl. mokiniai Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazija 

Pagal įsakymą 

mailto:vidak.spc@elektrenai.lt
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2014-01-22 

10.00 val. 

Lietuvos mokinių anglų kalbos 

olimpiada 

L.Bernatavičienė 9-12 kl. mokiniai Elektrėnų 

švietimo 

paslaugų centro 

kompiuterių 

klasė 

Pagal įsakymą 

2014-01-24 

9.00 val. 

62-oji fizikos olimpiada V. Kandrotienė Registruoti mokiniai Švietimo 

paslaugų centras 

Dalyvių sąrašus pristatyti el.p 

vidak.spc@elektrenai.lt iki 

sausio 20 d. 

2014-01-25 Respublikinis prof.  

J. Matulionio jaunųjų 

matematikų konkursas 

V. Kandrotienė Registruoti mokiniai KTU, studentų g. 

50, 

 

2014-01-29 

10.00 val. 

Lietuvos mokinių vokiečių kalbos 

olimpiada 

L.Bernatavičienė 11 kl. mokiniai Elektrėnų 

švietimo 

paslaugų centro 

kompiuterių 

klasė 

Pagal įsakymą 

2014-01-30 63-oji 5-8 klasių mokinių 

matematikos olimpiada 

V. Kandrotienė Registruoti mokiniai „Ąžuolyno“ 

pagrindinė 

mokykla 

 

2014-01-31 

9.00 val. 

25-oji mokinių informatikos 

olimpiada III etapas 

V. Kandrotienė Registruoti mokiniai Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazija 

 

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS 
2014–01–15 

13.00 val. 

Išplėstinis PPT, savivaldybės VGK 

ir mokyklų VGK posėdis. 

A.Lauciuvienė 

 

PPT specialistai, 

mokyklų VGK 

pirmininkai, 

nariai, 

savivaldybės VGK 

atstovai.  

Elektrėnų Švietimo 

paslaugų centro 

salė (II aukštas). 

Tel.: 8-528 39 784 

 

2014–01–29 

13.00 val. 

Socialinių pedagogų atvejų 

aptarimo grupės susirinkimas: 

filmo dėl poveikio priemonių 

taikymo netinkamai besielgiantiems 

mokiniams peržiūra/aptarimas. 

A.Sasnauskienė Elektrėnų 

savivaldybės 

ugdymo įstaigų 

socialiniai 

pedagogai. 

Elektrėnų švietimo 

paslaugų centro 

pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba. 

aliona.sasnauskiene@gmail.com 

mailto:vidak.spc@elektrenai.lt
mailto:aliona.sasnauskiene@gmail.com
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TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO (toliau - TAU) RENGINIŲ GRAFIKAS 
KULTŪROS IR MENO FAKULTETAS 

2014-01-16 

I grupė: 

14.00 -15.30 val. 

II grupė: 

15.30 – 17 val. 

Kultūros ir meno fakulteto 

studentams  tapybos ant 

vandens praktinis užsiėmimas 

„VYTA – meno terapija“ 

Lektorė: Irma Čekanauskienė 

A. Pupininkienė Kultūros ir meno 

fakulteto studentai 

2 aukštas, 

posėdžių salė 

Pasirinkti į kokią grupę 

norėtumėt (I ir II grupė, žiūrėti 

laiką) ir  

iki 2014 m. sausio 10 d. 

registruotis tel: 34271 

kviesti A. Pupininkienę. 

Kaina 1 asmeniui – 15 Lt. 

Dalyvių skaičius 1 grupėje – 15. Iš 

viso per dieną (I ir II grupėse) 

galėtų būti 30 žmonių. 

2014-01-23 

15.00 val. – 17.00 

val. 

Paskaita tema „Savęs 

pažinimas“ 

Lektorė: Ala Pupininkienė 

A. Pupininkienė Kultūros ir meno 

fakulteto studentai 

2 aukštas, 

posėdžių salė 

 

 

2014-01-30 

14.00 - 16.30 val. 

Paskaita ir praktinis audimo 

užsiėmimas 

Lektorė: Ona Patronaitienė 

A. Pupininkienė Kultūros ir meno 

fakulteto studentai 

Elektrėnų 

profesinio 

mokymo centras 

Registracija  

iki 2014-01-27 el.p. 

ala.spc@elektrenai.lt 

arba tel. 34271 

 

SVEIKOS GYVENSENOS IR DVASINIO TOBULĖJIMO FAKULTETAS 

2014-01-07 

15.30 val. 

Praktinis užsiėmimas 

„Stuburo susirgimai ir jų 

profilaktika“ 

Lektorė – instruktorė Diana 

Norušienė. 

V.Kandrotienė TAU studentai Švietimo 

paslaugų centras 
Į užsiėmimą atvykti su sportine ar 

kita laisva apranga ir turėti jogos 

kilimėlį 

2014-01-14 

15.00 val 

Paskaita „Aktyvus 

vyresniame amžiuje. 

Mankštinamės su šypsena“. 

Lektorė – Lietuvos kūno 

kultūros akademijos sveikatos, 

fizinio ir socialinio ugdymo 

katedros lektorė Kauno 

sveikuolių klubo pirmininkė 

V.Kandrotienė TAU studentai Švietimo 

paslaugų centras 
 

mailto:ala.spc@elektrenai.lt
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dr. Kristina Visagurskienė  

2014-01-21 

15.00 val. 

Paskaita „Imunitetas mūsų 

sveikatos pagrindas“. 

Lektorė: Kaišiadorių raj. 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro direktorė 

Vidita Ražanienė. 

 

V. Kandrotienė TAU studentai Švietimo 

paslaugų centras 

 

2014-01-28 

15.00 val. 

Praktiniai užsiėmimai 

sąnariams stiprinti.  

V. Kandrotienė TAU studentai Švietimo 

paslaugų centras 
Į užsiėmimą atvykti su sportine ar 

kita laisva apranga ir turėti jogos 

kilimėlį 

ŽMOGAUS SOCIALINĖS APLINKOS, KRAŠTOTYROS IR TURIZMO FAKULTETAS 

2014-01-08 

15.00 val. 

Paskaita Menas – būti 

laimingu.  

2 pusmečio paskaitų 

pristatymas. Fakulteto 

kuratorė Lina Bernatavičienė 

L.Bernatavičienė  TAU studentai Švietimo 

paslaugų centro 

posėdžių salė 

 

2014-01-15 

15.00 val. 

Ekskursija į Vilniaus 

Valdovų rūmus 

L.Bernatavičienė TAU studentai Švietimo 

paslaugų centro 

posėdžių salė 

 

2014-01-22 

14.00 val. 

Edukacinė programa 

„Paminklai pasakoja“. 

Lektorė Danutė Gudelienė,  

Kietaviškių jaunųjų 

kraštotyrininkų būrelio 

vadovė. 

Ekskursija į Kietaviškių 

kraštotyros muziejų. 

L.Bernatavičienė  TAU studentai Kietaviškių 

pagrindinė 

mokykla 

 

2014-01-29 

15.00 val. 

Paskaita „Lietuvos krašto 

turizmas“. Lektorė Irena 

Sinickienė, kraštorytos ir 

turizmo dėstytoja, turizmo 

agentūros direktorė 

 

L.Bernatavičienė TAU studentai Švietimo 

paslaugų centro 

posėdžių salė 
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INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS 

2014-01-06 

15.00 val. 

Skaidrių ruošimas su Power 

Point programa  

L.Bernatavičienė  TAU studentai 

1 grupė 

Kompiuterių 

klasė 

 

2014-01-06 

15.00 val. 

Praktinis darbas kompiuteriu L.Bernatavičienė TAU studentai 

2 grupė 

Kompiuterių 

klasė 

 

2014-01-06 

15.00 val. 

Skaidrių ruošimas su Power 

Point programa (skaidrių 

pristatymas grupei) 

L.Bernatavičienė  TAU studentai 

2 grupė 

Kompiuterių 

klasė 

 

2014-01-06 

15.00 val. 

Praktinis darbas kompiuteriu L.Bernatavičienė TAU studentai 

1 grupė 

Kompiuterių 

klasė 
 

 

 

 

Informacija 

 

 
Data, laikas Veikla Atsakingas Pastabos 

1 2 3 6 

Iki  

2014-01-17 

Pateikti mokyklų bibliotekų 2013 metų statistinę ataskaitą 

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

LIBIS statistikos modulyje: 

http://statistika.libis.lt:7878/pls/apex/f?p=106    

A. Pupininkienė Pagal 2013-12-20  ŠPC raštą  Nr. 2VR - 209 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lnb.lt/
http://statistika.libis.lt:7878/pls/apex/f?p=106
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      PATVIRTINTA 
          Elektrėnų savivaldybės 

                                                                                           Švietimo paslaugų centro direktoriaus 

       2013 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr.1 VT-61 

 

RAŠTO DARBŲ "ŽIEMOS ETIUDAI" KONKURSO NUOSTATAI 

 

 
I. TIKSLAI 

 

1. Skatinti vaikų kūrybinius polinkius ir gebėjimus, ugdyti filologinę kultūrą. 
2. Lavinti mokinių fantaziją. 

3. Stiprinti rašymo įgūdžius, lietuvių kalbos žinias. 

4. Suteikti galimybę įprasminti žiemos, Kalėdų džiaugsmą. 
 

 

II. KONKURSO VIETA IR LAIKAS 

 
5. Konkursas organizuojamas gruodžio- sausio mėnesiais (nuo gruodžio 2d. iki sausio 15 d. kuriami 

rašto darbai mokyklose vyksta atranka mokyklose, nuo sausio 16 d.- konkurso savivaldybės etapas, 

darbų atranka, viešinimas spaudoje bei interneto prieigose). 
6. Konkursą organizuoja Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centras. 

7. Konkursas skelbiamas Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro gruodžio ir sausio 

mėnesio renginių plane. 
 

 

III. DAL YVIAI 

 
8. Konkurse dalyvauja Elektrėnų savivaldybės mokyklų pradinių klasių mokiniai. 

 

 

IV. KONKURSO SĄLYGOS 

 

9. Konkursui mokiniai pateikia savo kūrybos rašto darbus (žanrai gali būti įvairūs, pvz. rašiniai, 
eilėraščiai, pasakos, miniatiūros ...) 

10. Rašto darbų apimtis neribojama. 

11. Vertinimo darbų kriterijai: idėjos ir temos atitikimas, kūrybiškumas, originalumas, meniškumas, 

kalbos ir rašto kultūra. 
12. Rašto darbai turi būti pateikiami ant švarių, baltų A4 formato lapų. 

13. Darbai turi būti pateikti atspausdinti kompiuteriu. 

14. Mokinio vardas, pavardė, amžius, klasė, mokyklos pavadinimas nurodoma lapo viršuje; 
mokytojo vardas, pavardė nurodoma kitoje lapo pusėje. 

15. Mokykla iš kiekvienos klasės komplekto gali pateikti ne daugiau kaip po 2 rašto darbus. 

 

 

V. DARBŲ VERTINIMAS 

 

 
16. Konkursui pateiktus rašto darbus vertins Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro 

sudaryta vertinimo komisija. 

17. Geriausiai įvertinti darbai bus viešinami Elektrėnų savivaldybės arba Švietimo paslaugų centro 
internetiniame tinklapyje. Pagal galimybes - vietinėje spaudoje. 

18. Kūrybinių rašto darbų autoriai (konkurso laureatai), pagal galimybes, bus apdovanojami 

asmeninėmis dovanėlėmis bei padėkomis. 

 
 

 

 
Nuostatus parengė Kietaviškių pagrindinės mokyklos pradinių klasių vyr. mokytoja Lina 

Živulskienė 
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