
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 
2018 M. RUGSĖJO MĖN. VEIKLOS PLANAS 

 
                                               PATVIRTINTA 

                                Švietimo paslaugų centro direktoriaus 
                                           2018-08-31 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, ATVIROS VEIKLOS, EDUKACINĖS IŠVYKOS 
2018 m. 

rugsėjo 14 d. 
 

Projekto „Lyderių laikas 3“ kvalifikacijos 
tobulinimo renginys 

V. Mikalajūnienė Savivaldybės 
mokyklų 
metodinės tarybos 
nariai 

 Apie renginio laiką ir 
vietą informuosime 
metodinės tarybos narius 
el.paštu 

METODINIAI PASITARIMAI 
2018 m. 

rugsėjo 13 d. 
14.30 val. 

Lietuvių kalbos mokytojų metodinis 
pasitarimas dėl 2018 m. metodinio būrelio 
veiklos plano patikslinimo, švietimo 
naujienų apžvalgos. 

A. Pupininkienė 
E. Kasperavičienė 

Lietuvių kalbos 
mokytojai 

„Versmės“ 
gimnazija 

Iki 2018-09-12 
registruotis 
http://semiplius.lt  

2018 m. 
rugsėjo 19 d.  

15.00 val. 

Gamtos mokslų mokytojų metodinis 
pasitarimas dėl 2018 – 2019 m. m.  
metodinio būrelio  veiklos plano sudarymo, 
pirmininko rinkimo ir švietimo naujienų 
apžvalgos. 

V. Kandrotienė Fizikos, chemijos, 
biologijos 
mokytojai 

Švietimo paslaugų 
centro metodinis 
kabinetas II aukšte,  
Rungos g. 5 

Iki 2018-09-18 
registruotis 
http://semiplius.lt 

2018 m. 
rugsėjo 20 d. 

15.00 val. 
 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
pedagogų metodinis pasitarimas dėl   
2018 - 2019 m. m. būrelio veiklos plano 
kūrimo, konferencijos ir šventinio padėkos 
vakaro „Vaikystė mūsų delnuose 2018“ 
pasiruošimo. 

A. Pupininkienė 
I. Tviragienė 

Kviečiami visi 
norintys dalyvauti 
ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogai 

Švietimo paslaugų 
centro metodinis 
kabinetas II aukšte,  
Rungos g. 5 

Iki 2018-09-19 
registruotis 
http://semiplius.lt  

2018 m. 
rugsėjo 24 d.  

14.00 val. 

Psichologų metodinis pasitarimas dėl A. 
Kregždės pranešimo „Trumpalaikė terapijos 
teoriniai ir praktiniai pagrindai“ pristatymo,  
2018 – 2019 m. m. švietimo naujienų 
apžvalgos 

V. Kandrotienė 
R. Perednienė 
A. Kregždė 

Psichologai Švietimo paslaugų 
centro metodinis 
kabinetas II aukšte,  
Rungos g. 5 

Iki 2018-09-23 
registruotis 
http://semiplius.lt 



 2 
2018 m. 

rugsėjo 25 d.  
15.00 val. 

Socialinių mokslų mokytojų metodinis 
pasitarimas dėl 2018 – 2019 m. m. 
metodinio būrelio veiklos plano sudarymo, 
pirmininko rinkimo ir švietimo naujienų 
apžvalgos. 
 

V.Kandrotienė Istorijos, 
geografijos 
mokytojai 

Švietimo paslaugų 
centro metodinis 
kabinetas II aukšte,  
Rungos g. 5 

Iki 2018-09-24 
registruotis 
http://semiplius.lt 

2018 m. 
rugsėjo 26 d. 

15.00 val. 
 

Pradinių klasių mokytojų metodinis 
pasitarimas dėl 2018 m. IV ketvirčio 
būrelio veiklos plano 
koregavimo, pasidalinimas gerąja patirtimi 
tema „Mokinių vertinimo ir įsivertinimo 
būdai teikiant grįžtamąjį ryšį pamokoje" 

A. Pupininkienė 
L. Živulskienė 

Kviečiami 
dalyvauti pradinio 
ugdymo 
mokytojai, 
norintys 
pasidalinti gerąja 
patirtimi ir 
metodinio būrelio 
nariai 

Švietimo paslaugų 
centro metodinis 
kabinetas II aukšte,  
Rungos g. 5 

Iki 2018-09-25 
registruotis 
http://semiplius.lt  

2018 m. 
rugsėjo 27 d.  

15.00 val. 

Užsienio kalbų (vokiečių, anglų) 
mokytojų metodinis pasitarimas dėl 
metodinių būrelių susijungimo,              
2018 – 2019 m. m. veiklos plano sudarymo. 

A. Pupininkienė 
A. Balnienė 
P. Liperskis 

Vokiečių, anglų 
kalbų mokytojai 

Švietimo paslaugų 
centro metodinis 
kabinetas II aukšte,  
Rungos g. 5 

Iki 2018-09-26 
registruotis 
http://semiplius.lt  

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI 
2018 m. 

rugsėjo 7 d./ 
rugsėjo 28 d. 

 
 

Vievio meno mokyklos mokinių 
dailės/kūrybinių darbų paroda „Rudens 
nuojauta“ 

A. Kasputis 
A. Pupininkienė 

Vievio meno 
mokyklos 
mokiniai 

Švietimo paslaugų 
centras, II aukštas 

 

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS 
Preliminarios 

datos: 
2018 m. 

rugsėjo mėn. 
6, 11, 13, 18, 
20, 25, 27 d. 

 

Mokinių (vaikų) specialiųjų ugdymosi 
poreikių vertinimas 

A.Lauciuvienė 
 

Numatoma: 
Elektrėnų 
,,Ąžuolyno“ 
progimnazijos,  
Elektrėnų 
pradinės 
mokyklos, 
Vievio 

Pedagoginė 
psichologinė tarnyba 
 

Informacija apie tikslią 
datą ir laiką iš anksto 
derinama su ugdymo 
įstaigomis/tėvais 
(globėjais). 
Kontaktinis asmuo:  
A.Lauciuvienė 
Tel.: (8-528) 39 784 



 3 
pradinės 
mokyklos, 
Elektrėnų 
mokyklos -  
darželio 
,,Žiogelis“, 
Vievio lopšelio 
– darželio 
,,Eglutė“  
mokiniai 
(vaikai)  

 

2018 m. 
rugsėjo mėn.  

5 d.  
9.00 val. 

 

PPT mobilios grupės logopedo veikla 
Semeliškių vaikų darželyje ,,Gandriukas“ 

L.Baranauskienė Semeliškių 
vaikų darželio 
,,Gandriukas“ 
vaikai, tėvai, 
pedagogai  

Semeliškių vaikų 
darželis ,,Gandriukas“   
 

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

VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS 
KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINAI 

2018 m. 
rugsėjo 20 d.  

12.00 val. 
rugsėjo 20 d.  
 16.00  val. 

I valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos 
egzaminas 
LR Konstitucijos pagrindų egzaminas 

V.Mikalajūnienė Užsiregistravę 
dalyviai 

Švietimo paslaugų 
centras 

Registracija būtina 
 iki 2018-09-17 

2018 m. 
rugsėjo 21d.  

12.00 val. 

II ir III valstybinės kalbos mokėjimo 
kategorijos egzaminas 
 

V.Mikalajūnienė Užsiregistravę 
dalyviai 

Švietimo paslaugų 
centras 

Registracija būtina  
iki 2018-09-17 



 


