
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 
SPALIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS 

 
             PATVIRTINTA 
             Švietimo paslaugų centro direktoriaus 
             2016-09-30 įsakymu Nr. 1VT-59 
Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 

kita informacija 
1 2 3 4 5 6 

METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS 
2016-10-04 
15.00 val. 

Geografijos mokytojų metodinis 
pasitarimas tema „Kiek svarbūs 
skaitymo ir rašymo gebėjimai 
mokantis visų dalykų?“ (informacija  
iš metodinės dienos) ir  veiklos plano 
sudarymas 2016-2017 m.m. 

D. Niparavičienė 
V. Kandrotienė 

Geografijos 
mokytojai 

Švietimo 
paslaugų centras 

Registracija iki 2016-10-04 
http://semiplius.lt 

2016-10-04 
15.00 val. 

Ekonomikos mokytojų metodinis 
pasitarimas tema „Kiek svarbūs 
skaitymo ir rašymo gebėjimai 
mokantis visų dalykų?“ (informacija  
iš metodinės dienos) ir  veiklos plano 
sudarymas 2016-2017 m.m. 

P. Tenikis 
V. Pranckevičienė 

Ekonomikos 
mokytojai 

Švietimo 
paslaugų centras 

Registracija iki 2016-10-04 
http://semiplius.lt 

2016-10-06 
14.00 val. 

Bibliotekininkų metodinis 
pasitarimas tema „Kiek svarbūs 
skaitymo ir rašymo gebėjimai 
mokantis visų dalykų“ (informacija 
iš metodinių dienų) ir  veiklos plano 
sudarymas 2016-2017 m.m. 

J. Marcinkevičienė 
V. Pranckevičienė 

Bibliotekininkai Švietimo 
paslaugų centro 
posėdžių salė  

Registracija iki 2016-10-06 
http://semiplius.lt 

2016-10-07 
15.00 val. 

Biologijos mokytojų metodinis 
pasitarimas tema „Kiek svarbūs 

L. Mickūnienė 
V. Kandrotienė 

Biologijos 
mokytojai 

Švietimo 
paslaugų centras 

Registracija iki 2016-10-07 
http://semiplius.lt 
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skaitymo ir rašymo gebėjimai 
mokantis visų dalykų“ (informacija 
iš metodinių dienų) ir  veiklos plano 
sudarymas 2016-2017 m.m.  

2016-10-11 
15.00 val. 

Rusų kalbos mokytojų metodinis 
pasitarimas tema „Kiek svarbūs 
skaitymo ir rašymo gebėjimai 
mokantis visų dalykų“ (informacija 
iš metodinių dienų) ir  veiklos plano 
sudarymas 2016-2017 m.m.  

D. Lapinskaitė 
V. Pranckevičienė 

Rusų kalbos 
mokytojai 

Švietimo 
paslaugų centro 
posėdžių salė  

Registracija iki 2016-10-11 
http://semiplius.lt 

2016-10-11 
15.00 val. 

Bendrojo ugdymo mokyklų muzikos 
mokytojų metodinis pasitarimas dėl 
muzikos olimpiados. 
Pasidalijimas metodine bei dalykine 
informacija, kitomis aktualiomis 
naujienomis. Veiklos plano 2016 -
2017 m. m. sudarymas. 

A. Pupininkienė 
A. Pliskauskas 

Bendrojo 
ugdymo 
mokyklų 
muzikos 
mokytojai 

„Versmės“ 
gimnazijos 
muzikos 
kabinetas 

Registracija 
http://semiplius.lt 

2016-10-12 
13.30 val. 

Logopedų ir specialiųjų pedagogų 
metodinis pasitarimas „Idėjų mugės“ 
organizavimo bei kitais aktualiais 
klausimais 

A. Pupininkienė 
L.Baranauskienė 

Logopedai ir 
specialieji 
pedagogai 

Švietimo 
paslaugų centro 
posėdžių salė II 
aukšte 

Registracija 
http://semiplius.lt 

2016-10-12 
15.00 val. 

Lietuvių kalbos mokytojų 
(metodinių grupių pirmininkų 
mokyklose) pasitarimas dėl mokinių 
skaitymo ir rašymo gebėjimų 
stiprinimo gairių. 

A. Pupininkienė 
E. Kasperavičienė 

Lietuvių kalbos 
mokytojų 
metodinių grupių 
pirmininkai 

Švietimo 
paslaugų centro 
posėdžių salė II 
aukšte 

Registracija 
http://semiplius.lt 

2016-10-13 
15.00 val. 

Technologijų mokytojų metodinis 
pasitarimas. 
Pasidalijimas metodine bei dalykine 
informacija, kitomis aktualiomis 
naujienomis. Veiklos plano 2016 -
2017 m.m. sudarymas. 

A. Pupininkienė 
H. Vaišvila 

Technologijų 
mokytojai 

Švietimo 
paslaugų centro 
posėdžių salė II 
aukšte 

Registracija 
http://semiplius.lt 
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2016-10-17 
14.30 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 

Registracija 
http://semiplius.lt 

2016-10-18 
15.00 val. 

Anglų kalbos mokytojų metodinis 
pasitarimas. Pasidalijimas metodine 
bei dalykine informacija, kitomis 
aktualiomis naujienomis. Veiklos 
plano 2016 -2017 m.m. sudarymas. 

A. Pupininkienė 
A. Balnienė 

Anglų kalbos 
mokytojai 

Švietimo 
paslaugų centro 
posėdžių salė II 
aukšte 

Registracija 
http://semiplius.lt 

2016-10-19 
15.00 val. 

Gerosios patirties sklaida „Kūno 
kultūros ugdymo turinio įvairinimas 
kūrybiškai panaudojant krepšinio 
kamuolius“ 

N. Strasevičienė Kūno kultūros 
mokytojai 

„Ąžuolyno“ 
progimnazija 
213 kabinetas 

Registracija iki 2016-10-19 
http://semiplius.lt 

2015-10-19 
13.00 val. 

Atvira kūno kultūros pamoka 
„Netradiciniai judrieji žaidimai“ 

N. Strasevičienė Kūno kultūros 
mokytojai 

„Ąžuolyno“ 
progimnazija 
Sporto salė 

Registracija iki 2016-10-19 
http://semiplius.lt 

2016-10-20 
15.00 val. 

Informacinių technologijų mokytojų 
metodinis pasitarimas tema „Kiek 
svarbūs skaitymo ir rašymo 
gebėjimai mokantis visų dalykų?“ 
(informacija iš metodinių dienų). 

N. Krišiūnienė 
V. Kandrotienė 

Informacinių 
technologijų 
mokytojai 

Švietimo 
paslaugų centro 
posėdžių salė 

Registracija iki 2016-10-20 
http://semiplius.lt 

2016-10-24 
16.40 val. 

 

Atvira pamoka bei metodinis 
pranešimas tema „Spalvingo garso 
išgavimas". 
 

A. Pupininkienė 
O. Navickienė 

Muzikos 
mokytojai 

Elektrėnų meno 
mokykla, 105 
klasė 

Maloniai kviečiame ir kitų 
įstaigų kolegas apsilankyti: 
mokytis, bendrauti, tobulėti, 
dalintis gerąja patirtimi. 

2016-10-26 
15.00 val. 

Vokiečių kalbos mokytojų metodinis 
pasitarimas. Pasidalijimas metodine 
bei dalykine informacija, kitomis 
aktualiomis naujienomis. Veiklos 
plano 2016 -2017 m.m. sudarymas. 

A. Pupininkienė 
P. Liperskis 

Vokiečių kalbos 
mokytojai 

Švietimo 
paslaugų centro 
posėdžių salė II 
aukšte 

Registracija 
http://semiplius.lt 
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2016-10-27 
14.00 val. 

 

Atvira pamoka bei metodinis 
pranešimas tema „Kvėpavimo 
pratimai, grojant variniais 
pučiamaisiais instrumentais". 

A. Pupininkienė 
V. Stanaitis 

Muzikos 
mokytojai 

Elektrėnų meno 
mokykla, 201 
klasė 

Maloniai kviečiame ir kitų 
įstaigų kolegas apsilankyti: 
mokytis, bendrauti, tobulėti, 
dalintis gerąja patirtimi. 

2016-10-31 
14.30 val. 

Pradinio ugdymo mokytojų 
metodinių ratelių pirmininkų 
pasitarimas dėl Raštingiausio 
ketvirtoko konkurso užduočių. 

A. Pupininkienė 
L. Živulskienė 
 

Pradinių klasių 
mokytojų 
metodinių ratelių 
pirmininkai 

Švietimo 
paslaugų centro 
posėdžių salė II 
aukšte 

Raštingiausio ketvirtoko 
konkursas planuojamas 2016-
11-15 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI 
2016-10-03 
2016-10-31 

Elektrėnų pradinės mokyklos 
bendruomenės bei Vievio pradinės 
mokyklos 4 kl. mokinių darbų paroda 
„Rudens spalvos“. 

A. Pupininkienė 
D. Česonytė 
L. Stasiūnienė 
 

Vaikų bei 
mokyklos 
bendruomenės 
kūrybiniai 
drabai 

Švietimo 
paslaugų centro II 
aukšto stendai 

Maloniai kviečiame į parodą 

2016-10 
Tiksli data ir 

laikas bus 
atsiųsti 

mokyklų el. 
pašto 

adresais 

Muzikos Olimpiados II etapas A. Pupininkienė Mokiniai, 
vertinimo 
komisija 

„Versmės“ 
gimnazijos 
muzikos 
kabinetas 

 

2016-10-27 
10.00 val. 

Priešmokyklinio amžiaus vaikų sporto 
renginys „Mažasis kvadratas“ 

A. Pupininkienė 
O. Manomaitis 

Užsiregistravus
ių įstaigų 
komandos, 
teisėjai 

Elektrėnų l/d 
„Pasaka“ 

Nuostatai ir registracijos 
forma pridedami (3 priedas) 
 

RENGINIAI NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAMS 
2016-10-24 
15.00 val. 

Elektrėnų savivaldybės 
neformaliojo suaugusiųjų švietimo 
ir tęstinio mokymosi 2016 m. 
veiksmų plano programas 
vykdančių institucijų pasitarimas 
 
 

V.Mikalajūnienė Neformaliojo 
suaugusiųjų 
švietimo teikėjai 

Švietimo 
paslaugų centro 
posėdžių salė II 
aukšte 
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ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS 
2016 – 10 – 

31 
10.00 val. 

Metodinė diena Elektrėnų 
savivaldybės ugdymo įstaigų,  
vaiko gerovės komisijų 
nariams, pedagogams, švietimo 
pagalbos specialistams.  
Tema: ,,Vaikų/mokinių regos 
sutrikimai. Regos sutrikimų 
įvertinimas, rekomendacijos, 
pedagogų konsultavimas“.  
Metodinėje dienoje dalyvaus 
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių 
ugdymo centro specialistai.  

A.Lauciuvienė 
 
 

Elektrėnų savivaldybės 
ugdymo įstaigų, vaiko 
gerovės komisijų nariai, 
pedagogai, švietimo 
pagalbos specialistai.  

Pedagoginė 
psichologinė 
tarnyba. 

Kontaktiniai asmenys:  
A.Lauciuvienė 
Tel.: (8-528) 39 784. 
 

TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO MOKYMŲ GRAFIKAS 
Data Paskaitos pavadinimas Kabinetas Pastabos 

SVEIKOS GYVENSENOS IR DVASINIO TOBULĖJIMO FAKULTETAS 
2016-10-11 
11.00 val. 

Paskaita „Sveikas ir laimingas “. Lektorė -  bioenergetikė 
Svetlana Smertjeva. 

V.Kandrotienė Renginių salė (2 aukštas). Elektrinės g. 8 
(buvusioje Elektrėnų sav. Tarybos salėje) 

2016-10-25 
11.00 val. 

Paskaita „Maistas ir vaistažolės regėjimo atkūrimui“. 
Lektorė  - regos atstatymo instruktorė Jūratė Aleškevičiūtė 

V.Kandrotienė Renginių salė (2 aukštas). Elektrinės g. 8 
(buvusioje Elektrėnų sav. Tarybos salėje) 

ŽMOGAUS SOCIALIĖS APLINKOS, KRAŠTOTYROS IR TURIZMO FAKULTETO 
2016-10-19 

(trečiadienis) 
15.00 va. 

Paskaita „Einu Gomanton“. Tai paskaita apie tautiškąją 
išmintį. Paskaitą skaitys Elektrėnų literatūros ir meno 
muziejaus etnologė Onutė Rasutė Šakienė. Paskaitos metu 
etnologė pristatys savo naująjį internetinį puslapį gomanta.lt  

L.Bernatavičienė Renginių salė (2 aukštas). Elektrinės g. 8 
(buvusioje Elektrėnų sav. Tarybos salėje) 

2016-10-26 
(trečiadienis) 

15.00 val. 

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

L.Bernatavičienė Renginių salė (2 aukštas). Elektrinės g. 8 
(buvusioje Elektrėnų sav. Tarybos salėje) 

ELEKTRĖNŲ TAU KULTŪROS IR MENŲ FAKULTETO RENGINIAI 
2016-10-27 

9.00 val. 
išvažiuojame 

nuo ŠPC 

Edukacinė išvyka į Valstybės 
pažinimo centrą 

A. Pupininkienė TAU studentai Vilnius Dalyvių skaičius – 19 
Kelionė nemokama  
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SIŪLOMI SEMINARAI IR PASKAITOS 2016/2017 m. m.  

1. Seminaras tema ,,Edukaciniai  XXI a. vaikų 
žaidimai ir svajonės“. 6 ak. val.  

2. Seminaras tema „Super auklėtoja“. 6 ak. val. 

Lektorė: Ilona Bumblauskienė – programų ir projektų 
autorė bei lektorė edukacinėmis temomis, leidyklos UAB 
,,Jūsų Flintas“ edukacinių žurnalų ,,Nykštukas“ ir ,,Kutis“ 
vyr. redaktorė. 

A. Pupininkienė Priešmokyklinio 
ir ikimokyklinio 
ugdymo 

Švietimo įstaigose arba 
ŠPC 

Datą ir laiką derinti su ŠPC 
specialiste metodininke  
A. Pupininkiene: 34271 arba 
el.p: ala.spc@elektrenai.lt  

1. Seminaras tema „Mokinių pasiekimų ir pažangos 
vertinimas“, 18 val. arba 40 val. programa, 
atsižvelgus į konkrečios mokyklos poreikį. 

2. Seminaras tema „Mokyklos veiklos įsivertinimas“, 
6 ak. val. arba atsižvelgus į konkrečios mokyklos 
poreikį val. skaičius. 

 
Lektorė: Audronė Šarskuvienė, lietuvių kalbos mokytoja 
ekspertė, turinti 30 m. darbo mokykloje (Kupiškio 
Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijoje) stažą, 
Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros 
vadovaujančioji vertintoja, mokyklų ir mokinių vertinimo 
klausimais stažavausi užsienyje: Mančesteryje (Didžioji 
Britanija), Prahoje (Čekija).  

A. Pupininkienė Bendrojo ugdymo 
įstaigos 

Švietimo įstaigose arba 
ŠPC 

Datą ir laiką derinti su ŠPC 
specialiste metodininke  
A. Pupininkiene: 34271 arba 
el.p: ala.spc@elektrenai.lt  

Seminaras tema „Ypatingieji mokiniai bendrojo ugdymo 
mokykloje“. 
 
Lektorė: Laima Paulauskienė 

A. Pupininkienė Bendrojo ugdymo 
įstaigos 

Švietimo įstaigose arba 
ŠPC 

Datą ir laiką derinti su ŠPC 
specialiste metodininke  
A. Pupininkiene: 34271 arba 
el.p: ala.spc@elektrenai.lt  

1. Seminaras tema „Kaip susikalbėti ir efektyviai 
veikti ? Vidinės dalykinės komunikacijos modeliai 
ir būdai švietimo organizacijoje. 

2. Moderni švietimo įstaiga: nuo organizacijos 
kultūros puoselėjimo iki įvaizdžio kūrimo. 

3. Motyvacija ir savimotyvacija būti ugdytoju. 

A. Pupininkienė Bendrojo ugdymo 
įstaigos 

Švietimo įstaigose arba 
ŠPC 

Datą ir laiką derinti su ŠPC 
specialiste metodininke  
A. Pupininkiene: 34271 arba 
el.p: ala.spc@elektrenai.lt  
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Šiuolaikiško ugdytojo įvaizdžio kūrimas: įspūdis –
įvaizdis - reputacija. 

4. Asmenybės savęs pažinimas – sėkmingos veiklos 
pamatas. Pažįsti save – žinai savo galimybes. 
Asmenybės savižinos būdai: psichogeometrija, 
transakcinė analizė, neurolingvistinis 
programavimas. 

5. Kaip pergudrauti stresą ? Kaip pedagogams 
išvengti perdegimo ? Psichologinės savipagalbos 
ABC. 
 
Lektorė: Lidija Laurinčiukienė 

 
Seminarai ir praktiniai užsiėmimai temomis:  

1. „Stuctogram. Individualizuota pamoka 
klasėje/Universali pamoka.“ 6 val. 

2. Teorija U – mokymasis iš ateities. 14 – 16 val. 
3. Sudėtingų pokalbių menas. Koučingas praktinėse 

situacijose. 8 – 16 val. 
4. Empatiška klasė. 16 val. 

 
Lektoriai: VŠĮ „Interstela“ 

A. Pupininkienė Bendrojo ugdymo 
įstaigos 

Švietimo įstaigose arba 
ŠPC 

Datą ir laiką derinti su ŠPC 
specialiste metodininke  
A. Pupininkiene: 34271 arba 
el.p: ala.spc@elektrenai.lt  

PATYRIMINIAI RENGINIAI BEI PASKAITOS MOKINIAMS 
1. Patyriminis užsiėmimas mokiniams „Herojaus 

kelionė“. Tikslinė grupė – „sunkesni“ ar krizes, 
traumas patyrę vaikai ir paaugliai. 2 susitikimai po 
4 val. 

Lektoriai: VŠĮ „Interstela“ 
2. Sėkminga karjera prasideda sėkmingoje pamokoje. 
3. Įgyvendink savo svajonę. Sėkmės planavimo 

pagrindai. 
4. Kaip įveikti egzaminų baimę ? 
Įvairūs lektoriai. 
 

A. Pupininkienė Bendrojo ugdymo 
įstaigos 

Švietimo įstaigose 
(lektoriai atvyks į jūsų 
įstaigą) 

Datą ir laiką derinti su ŠPC 
specialiste metodininke  
A. Pupininkiene: 34271 arba 
el.p: ala.spc@elektrenai.lt 



 8 

SIŪLOMŲ RENGINIŲ TEMOS TĖVAMS 
1. Kaip praturtinti vaiko asmenybės banką ? 
2. Pozityvi tėvystė. Pozityvaus mąstymo strategijos – 

ugdymo šeimoje pamatas. 
3. Kaip padėti vaikams pergudrauti stresą ir valdyti 

kasdienes įtampas  ? 
4. Vaiko kūrybinių galių pažadinimas. 
5. Z karta – iššūkis tėvams. Mokomės išūkį priimti. 

 
Įvairūs lektoriai. 

A. Pupininkienė Švietimo įstaigos Švietimo įstaigose 
(lektoriai atvyks į jūsų 
įstaigą) 

Kviečiame lektorius į jūsų 
įstaigas tėvų susirinkimų ar 
atskirų renginių metu. Datą 
ir laiką derinti su ŠPC 
specialiste metodininke  
A. Pupininkiene: 34271 
arba el.p: 
ala.spc@elektrenai.lt 



 
 

                                                        Lietuvos mokinių muzikos olimpiados sąlygų  
                                                                              1 priedas 

 
LIETUVOS MOKINIŲ MUZIKOS OLIMPIADOS TREČIOJO ETAPO DALYVIO PARAIŠKA 

              Šiuo dokumentu patvirtiname dalyvavimą IV Lietuvos mokinių muzikos olimpiados 
trečiajame etape ir sutinkame su Olimpiados sąlygomis. 

Informacija 
apie 
Olimpiados 
dalyvį 

vardas  

pavardė  

klasė arba ugdymo 
programos pavadinimas 

 

el. p. adresas  

rajonas, miestas, 
savivaldybė 

 

mokykla, mokyklos 
adresas, telefonas, el. p. 
adresas 

 

grupė, kurioje 
dalyvaujama (I ar II) 

 

Informacija 
apie  
Olimpiados 3-
ią užduotį 

atliekamos dainos 
pavadinimas, muzikos ir 
teksto autoriai* 

 

dainą atliekantys asmenys 
(akompaniatorius, 
pritariantys mokiniai ir 
kt.) * 

 

Informacija 
apie  
Olimpiados 4-
ą užduotį 

kompozicijos 
pavadinimas, muzikos ir 
teksto (jei tai daina) 
autoriai* 

 

kompozicijos atlikėjai*  

Informacija 
apie mokinį 
Olimpiadai 
rengusį 
mokytoją ar 
mokytojus 

vardas, pavardė  

el. p. adresas  

telefonas  

* Prašom nurodyti nesutrumpintus vardus ir pavardes. 
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                                                                                                                                    3 priedas 

 
Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių  

kvadrato varžybų 
 

NUOSTATAI  
 
 

Tikslai : 
1. Kvadrato žaidimo propagavimas ikimokyklinėse įstaigose. 
2. Partnerystės jausmo, garbingos kovos, konkurencijos ir rungtyniavimo supratimo  ugdymas 

priešmokykliniame amžiuje.     
 

Rengėjai : 
Elektrėnų mokykla-darželis „Pasaka“. Atsakingas – kūno kultūros pedagogas O. Manomaitis. 
Švietimo paslaugų centras. Atsakinga – specialistė metodininkė Ala Pupininkienė. 
 
Dalyviai  
Priešmokyklinių grupių darželių komandos. 
 
Laikas ir vieta 
Varžybos vyks Elektrėnų lopšelio darželio „Pasaka“ salėje 2016 m. spalio 27 d.  10.00 val. 
 
Taisyklės 
Kvadratas 6-7 metų amžiaus vaikams sukurtas remiantis pradinių klasių taisyklėmis. 
 

• Kvadratas yra dviejų komandų, turinčių po lygų žaidėjų skaičių, žaidimas. Komandos 
sudėtis – 7 žaidėjai ir vienas atsarginis. Vienas iš žaidėjų yra kapitonas.   

• Varžybų pradžioje vyr. teisėjas trumpai primena vaikams taisykles, nurodo aikštelės ribas. 
• Komanda prieš žaidimą trumpai prisistato: tai gali būti komandos šūkis  
      (ne ilgesnis kaip 30 s.) 
• Varžybose teisėjauja (pagal galimybes) nešališkas vyr. teisėjas, kuris į pagalbą pasikviečia 

du auklėtojus (jie prižiūri aikštelės galinę liniją). Kitiems auklėtojams kelti koją į aikštelę 
žaidimo metu, griežtai draudžiama. 

• Kvadrato aikštelę sudaro dvi (po 5 metrus) lygios aikštelės, sujungtos viena su kita.  
• Pirmiausia traukiami burtai dėl kamuolio ir aikštelės parinkimo. Turinti kamuolį komanda 

puola, o kita - ginasi.  
• Žaidžiama du kėlinius. Kėlinio trukmė- 5 minutės, tačiau gali baigtis ir anksčiau, kai 

vienoje iš komandų „iškertami“ visi žaidėjai.  
• Iškertama tada, kai puolančios komandos žaidėjo mestas kamuolys neliesdamas žemės 

paliečia varžovų komandos žaidėją. 
• Varžybose naudojamas guminis rankinio kamuolys. 
• Aikštelę prieš varžybas paruošia ir patikrina paskirtas vyr. teisėjas, taip pat pasirūpina 

kamuoliu. 
 
Žaidimo eiga  
 
Kiekvienos   komandos žaidėjai laisvai pasiskirsto savo kvadrate. Vieną žaidėją palieka atsarginiu 
už varžovų aikštelės. Teisėjui davus ženklą, puolančioji komanda pradeda žaidimą bandomuoju 
perdavimu atsarginiui – į kitą varžovų aikštelės pusę. Bandomasis perdavimas atliekamas tik vieną 
kartą – žaidimo pradžioje. 
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Kai kamuolys grįžta į kvadratą , komanda jau turi teisę taikyti į priešininkus. Jeigu jie pagauna 
kamuolį, tuomet puola patys. 
Žaidimo tikslas – iškirsti visus varžovų komandos žaidėjus. Po pirmo kėlinio komandos keičiasi 
kvadratais ir kamuoliu. 
Rungtynės laimi ta komanda, kurios daugiau žaidėjų lieka neiškirstų. Šis žaidimas žaidžiamas 
draugiškai ir darniai. Pavyzdžiui, kamuolį pagavęs žaidėjas nebūtinai pats turi bėgti ir kirsti 
priešininką, bet gali perduoti draugui, kuris yra arčiau priešininko. 

 
Žaidėjų elgesys ir nuobaudos 

 
Žaidėjai turi elgtis kūrybingai , gražiai ir sąžiningai žaisti. Net ir kovos įkarštyje žaidėjai turi likti 
„džentelmenais“- nestumdyti varžovų, nemušti per rankas, nesitampyti ir nekaišioti kojų. Žaidėjai 
turi stengtis nesusidurti vienas su kitu  Jai žaidėjai netyčia susiduria žaisdami, jų bausti nereikia. 
Vaikas, kuris grubiai elgiasi, turi būti įspėtas, o jei reikia laikinai pašalintas iš žaidimo.  
 

Kvadrato varžybų apskaitos dokumentai  
 

Pagrindinis kvadrato varžybų apskaitos dokumentas yra lentelė. 
 

 Varžybų lentelė  
 

Eil.nr. Komandos pavadinimas Taškai Vieta 
1.    
2.    
3.    
4.    

 
 

Žaidžiama olimpine vieno minuso sistema. Komandų vadovai arba kapitonai traukia burtus. 
Komandų pavadinimai įrašomi šalia skaičių. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 

2 

3 

4 
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IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ UGDYTINIŲ KVADRATO VARŽYBOS  
 
 
 
Elektrėnų savivaldybės     
Švietimo paslaugų centrui      

 
VARDINĖ PARAIŠKA 

2016-10-____ 
 

___________________________________darželis (mokykla) prašo leisti dalyvauti varžybose 
šiems ugdytiniams: 

 
 

Eil. 
Nr. 

Vardas, pavardė Amžius Auklėtojo (mokytojo) 
vardas, pavardė 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    

 
 
 
Komandos vadovas 

                                       (parašas)                     (Vardas, pavardė) 

 

 
Įstaigos direktorius 

                                         (parašas)                     (Vardas, pavardė) 
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                                   PATVIRTINTA 
                                             Elektrėnų savivaldybės 

                                                                    Švietimo paslaugų centro direktoriaus 
                                                                                   2016 m. spalio 29 d. įsakymu Nr.1 VT - 58 

 

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 
PEDAGOGŲ RENGINIO „ IDĖJŲ MOZAIKA“ ORGANIZAVIMO NUOSTATAI 

 I. TIKSLAS 

     Pristatyti, skleisti ir įvertinti pedagoginės sėkmės istorijas, kurios turėjo įtakos kokybiškesniam 
vaikų ugdymui/si.  

 
II. REIKALAVIMAI PATEIKIAMIEMS DARBAMS 

 
     1. Mugei teikiami pedagoginio darbo patirties metodiniai darbai, padėję ugdytiniams 
sėkmingai, kūrybiškai, kokybiškai ugdytis. Tai gali būti vadovavimo ikimokyklinio ar 
priešmokyklinio ugdymo grupei, individualios programos, planai, didaktinės ir vaizdinės 
priemonės, projektiniai darbai ir jų vykdymo patirtis, darbai apie netradicinius metodus, idėjas 
vaikų veiklai organizuoti, vaizdinė medžiaga, auklėtojų, ugdytinių kūrybos, tyrimo, praktiniai 
darbai, sėkmės istorija, kita nenurodyta edukacinės patirties medžiaga. 
    2. Darbai teikiami pasirinktinai tik vienai iš šių nominacijų: 

• už darbo žaismingumą,  
• už pasiūlytą (-as) inovaciją (-as), 
• už darbo praktiškumą, pritaikomumą, 
• už darbo vizualumą, 
• už bendruomeniškumą, 
• už darbą, kuris atlaikė laiko išbandymus ir neprarado vertės.    

     3. Darbai turi būti: 
            3.1. parašyti taisyklinga lietuvių kalba, 
           3.2. naudojami ir aktualūs šiandienai, 
           3.3. nepažeisti autorinių teisių.  

III . DALYVIAI  

     4. Mugei darbus teikti gali visi Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai, užpildę renginiui „IDĖJŲ MOZAIKA“ teikiamo darbo kortelę (pridedama) ir 
atsiuntę ją el. paštu: ala.spc@elektrenai.lt iki 2016 m. spalio 24 dienos. 
     5. Darbų pristatymo renginyje gali dalyvauti priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo 
pedagogai, įstaigų specialieji pedagogai bei pagalbą teikiantys specialistai. Iki 2016 m. lapkričio 
2 d. vyks dalyvių registracija Elektrėnų sav. Švietimo paslaugų centro renginių tinklapyje: 
http://semiplius.lt  
Užsiregistravusiems dalyviams bus išduodamos Elektrėnų švietimo paslaugų centro pažymos. 
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IV. RENGINIO  ORGANIZAVIMAS 
 
    6. Renginio pavadinimas „IDĖJŲ MOZAIKA“. 
    7. Renginio data ir laikas – 2016 m. lapkričio 4 d., pradžia – 10.00 val. 
    8. Vieta – Vievio pradinė mokykla, aktų salė. 
    9. Renginio organizatoriai – Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
pedagogų metodinis būrelis, Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centras.  

V. MOKYTOJŲ DARBŲ ĮVERTINIMAS  

    10. Darbus vertins renginyje dalyvaujantys pedagogai. 
    11. Nominacijas pelniusių darbų autoriai apdovanojami Elektrėnų sav. Švietimo paslaugų centro 
padėkos raštais ir, pagal galimybes, asmeninėmis dovanėlėmis.      
    12. Renginyje bus renkamas darbas Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų 
metodinio būrelio pirmininko nominacijai. 
    13. Renginiui pateiktų darbų autoriams bus išduodamos veiklą patvirtinančios pažymos. 
    14. Informacija apie darbus bus saugomi Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro 
edukacinės patirties banke. 

VI . INFORMAVIMAS APIE RENGINĮ  

    15. Informacija apie renginį skelbiama Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų  centro spalio 
ir lapkričio mėnesio renginių plane/kalendoriuje, t.y. svetainėje www.espc.lt / http://semiplius.lt  

 

VII. DARBŲ PRISTATYMO RENGINYJE TVARKA  

    16. Spausdinto darbo (-ų) varianto pateikti nereikia. Pristatymus darbų autoriai atsineša įrašytus 
elektroninėje laikmenoje. Žodinio pristatymo trukmė - iki 7 minučių. 
    17. Jeigu rengiamas stendinis pranešimas, jis turi būti AO formato. Stendinio pranešimo žodinio 
pristatymo trukmė - iki 5 minučių. 
    20. Jeigu pranešimas iliustruojamas eksponatais, jų pateikiama ne daugiau kaip 5 vienetai. 
    21. Elektronines laikmenas, stendinius pranešimus ir eksponatus dalyviai atsiveža renginio 
dieną. 
___________________________________________________________________________ 
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                             Renginiui „Idėjų mozaika“ 
 

METODINĖS PRIEMONĖS KORTELĖ 
 

Dalykas, sritis  
 

Tema  
 

Anotacija  
(iki 300 ženklų) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žanras  
 

Autorius   
 

Pareigos  
 

Išsilavinimas  
 

Kvalifikacinė 
kategorija 

 

Miestas  
 

Institucija  
 

Telefonas  
 

Elektroninis paštas  
 

Parengimo data  
 

Darbas saugomas  
 

Leidžiu šiuo darbu 
naudotis kitiems 
(pažymėkite taip 
arba ne) 

 

 
______________________________ 

 
 


