
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 
2017 M. SPALIO MĖN. VEIKLOS PLANAS 

 
 

        PATVIRTINTA 
                                    Švietimo paslaugų centro direktoriaus 

                                                                                                                                                                            2017-09-29 įsakymu Nr. 1VT-89 
 

Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 
kita informacija 

1 2 3 4 5 6 

SEMINARAI, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA  
2017 m.  

spalio 10 d. 
13.00 val. 

Seminaras tema „Mokinių 
pasiekimų ir pažangos vertinimas, 
asmeninės pažangos matavimas“. 
Lektorė: Audronė Šarskuvienė 

A. Pupininkienė Vievio pradinės 
mokyklos 
bendruomenė 
 

Vievio pradinė 
mokykla 

Iki 2017-10-09 registruotis 
http://semiplius.ltt 
            

2017 m.  
spalio 11 d. 
14.00 val. 

Pranešimas „Alternatyviosios 
komunikacijos naudojimas vaikų 
ugdyme“ 

A. Pupininkienė 
L. Baranauskienė 

Logopedai ir 
specialieji pedagogai 

Švietimo paslaugų 
centro posėdžių 
salė II aukšte 

Iki 2017-10-10 registruotis 
http://semiplius.lt            

2017 m.  
spalio 11 d. 
10.00 val. 

Seminaras „Metodinių priemonių 
pristatymas darbui su atnaujinta 
lytiškumo ugdymo programa". 
Lektorė - Kaišiadorių vyskupijos 
šeimos centro vadovė Judita 
Bernatonienė. 

V. Kandrotienė Tikybos mokytojai Kaišiadorių 
vyskupijos 
Sielovados 
centras (Birutės g. 
9) 

Dalyvio auka- 5 eur. 

2017 m.  
spalio 26 d. 
10.00 val. 

Seminaras „Ką turi žinoti 
biudžetinės įstaigos vadovas apie 
naująjį LR Darbo kodeksą“. 
Lektorė Eglė Makselytė, VšĮ 
„Personalo praktikų paslaugos“ 
steigėja ir vadovė, turinti 25 metų 
praktinę patirtį personalo valdymo 
ir darbuotojų saugos ir sveikatos 
srityse 
 

V. Mikalajūnienė Įstaigų vadovai, 
pavaduotojai 

Švietimo paslaugų 
centro salė 
(Elektrinės g. 8) 

Registracija iki 2017-10-25  
http://semiplius.lt 
Dalyvio mokestis nuo 25 iki 
30 Eur. (priklausys nuo 
dalyvių skaičiaus)  
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RENGINIŲ SAVAITĖ ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO  

15 METŲ VEIKLOS SUKAKČIAI PAMINĖTI  
2017 m.  

spalio 25–30 d. 
Paroda „Mes augame ir 
tobulėjame kartu“ 

Švietimo paslaugų 
centro 
metodininkės 

Ugdymo įstaigų 
pedagogai 

Švietimo paslaugų 
centras 

 

2017 m.  
spalio 26 d. 

9.00-16.00 val. 

Atvirų durų diena Švietimo 
paslaugų centre ir Pedagoginėje 
psichologinėje tarnyboje.  
 

V.Mikalajūnienė 
A.Lauciuvienė 
 

Atviras renginys 
visiems Elektrėnų 
savivaldybės 
gyventojams, 
norintiems 
susipažinti su Centro 
ir Pedagoginės 
psichologinės 
tarnybos veikla. 

Švietimo paslaugų 
centras, 
Pedagoginė 
psichologinė 
tarnyba. 

Informacija telefonu:  
(8-528) 34 271, 39 784. 
El. p spc@elektrenai.lt 

2017 m.  
spalio 30 d. 
13.00 val. 

Seminaras „Pozityvus mokyklos 
mikroklimato kūrimas ir 
puoselėjimas“. Lektorė - Simona 
Bieliūnė, Narkotikų, tabako ir 
alkoholio kontrolės departamento 
vyr. specialistė, LR vaiko minimalios 
ir vidutinės priežiūros įstatymo 
pakeitimo įstatymų rengimo darbo 
grupių narė. 

V. Kandrotienė Ugdymo įstaigų 
pedagogai, 
administracijos 
atstovai, Vaiko 
gerovės komisijos 
nariai 

Elektrėnų 
savivaldybės viešoji 
biblioteka 

Seminaras nemokamas 
Registracija iki  
2017-10-29  
http://semiplius.lt 
 

2017 m. 
lapkričio 3 d. 

 

Baigiamasis padėkos renginys –  
edukacinė programa „Elektrėnų 
savivaldybės piliakalniai“ 

V. Mikalajūnienė Ugdymo įstaigų 
vadovai, Elektrėnų 
savivaldybės 
administracijos 
švietimo kultūros ir 
sporto skyriaus 
specialistai 
 
 

Elektrėnų 
savivaldybė 

Registracija iki 
 2017-11-02  
http://semiplius.lt 
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METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS 

2017 m.  
spalio 3 d. 
15.00 val. 

Kūno kultūros mokytojų 
metodinis pasitarimas.  
Temos:  
1. Kūno kultūros pamokų vedimas 
Elektrėnų sporto bazėse;  
2. Mokyklų žaidynių 
organizavimas;  
3. „Kas aktualu šiais mokslo 
metais?“. 

N. Kučinskaitė 
V. Kandrotienė 
M. Krasnickas 

Ugdymo įstaigų 
vadovai ir 
pavaduotojai, kūno 
kultūros mokytojai.  

Švietimo paslaugų 
centro posėdžių 
salė 

Registracija iki 2017-10-03 
http://semiplius.lt 

2017 m.  
spalio 4 d. 
15.00 val. 

 

Technologijų mokytojų metodinis 
pasitarimas dėl veiklos plano 2018 
m. sudarymo, pasidalijimo 
metodine bei dalykine informacija, 
švietimo naujienomis. 

A. Pupininkienė 
H. Vaišvila 

Technologijų 
pedagogai 

Švietimo paslaugų 
centro posėdžių 
salė II aukšte 

Iki 2017-10-03 registruotis 
http://semiplius.lt  

2017 m.  
spalio 5 d. 
11.30 val. 

 

Metodinis pasitarimas su 
Elektrėnų meno mokyklos 
administracija, skyrių vedėjais 
dėl veiklos planų 2018 m. 
sudarymo, kvalifikacijos 
tobulinimo programų, pasidalijimo 
metodine bei dalykine informacija, 
švietimo naujienomis. 

A. Pupininkienė 
O. Navickienė 

Elektrėnų meno 
mokyklos muzikos 
pedagogai 

Elektrėnų meno 
mokykla 

Iki 2017-10-04 registruotis 
http://semiplius.lt  

2017 m.  
spalio 9 d. 
15.00 val. 

Matematikos mokytojų metodinis 
pasitarimas: 
1. G. Ambrazevičienės 
pranešimas „Darbas su 
interaktyvia lenta matematikos 
pamokose 5-6 klasėse“. 
2. Informacija iš forumo „Kas 
aktualu šiais mokslo metais?“. 
3. Matematikos olimpiadų 
vertinimo komisijų sudarymas.  

A. Čerkasovienė  
V. Kandrotienė 
 

Matematikos 
mokytojai 

Elektrėnų 
„Ąžuolyno“ 
progimnazija 

Registracija iki 2017-10-09 
http://semiplius.lt 
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2017 m.  

spalio 10 d. 
15.00 val. 

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo pedagogų metodinis 
pasitarimas dėl veiklos plano IV 
ketvirčio patikslinimo, pasidalijimo 
metodine bei dalykine informacija, 
švietimo naujienomis. 

A. Pupininkienė 
J. Rimkienė 

Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai 

Švietimo paslaugų 
centro posėdžių 
salė II aukšte 

Iki 2017-10-09 registruotis 
http://semiplius.lt  

2017 m.  
spalio 10 d.  
14.00 val. 

Raštingiausio ketvirtoko 
konkurso vertinimo komisijos 
pasitarimas dėl konkurso 
užduočių bei jų vertinimo 
kriterijų 

A. Pupininkienė 
L. Živulskienė 
D. Česonytė 

Vertinimo komisija 
pagal ŠPS 
direktoriaus 2017-
09-19 įsakymą Nr. 
1VT- 85 

Elektrėnų pradinė 
mokykla 

 

2017 m.  
spalio 12 d. 
15.00 val. 

Fizikos, chemijos mokytojų 
metodinis pasitarimas: 
1. Informacija iš forumo „Kas 
aktualu šiais mokslo metais?“.  
2. Fizikos, chemijos olimpiadų 
vertinimo komisijų sudarymas. 

V. Kubilienė 
S. Klimovičienė 
V. Kandrotienė 

Fizikos, chemijos 
mokytojai 

Švietimo paslaugų 
centro posėdžių 
salė 

Registracija iki 2017-10-12 
http://semiplius.lt 

2017 m.  
spalio 17d.  
15.00 val. 

Ekonomikos mokytojų metodinis 
pasitarimas tema „Kas aktualu 
šiais mokslo metais?“ ir veiklos 
plano sudarymas 2017-2018 m. 
m. 

V.Pranckevičienė  
P. Tenikis 
 

Ekonomikos 
mokytojai 

Švietimo paslaugų 
centras 

Registracija iki  
2017-10-16 
http://semiplius.lt 

2017 m.  
spalio 18 d.  
15.00 val. 

Rusų kalbos mokytojų metodinis 
pasitarimas tema „Kas aktualu 
šiais mokslo metais?“ ir veiklos 
plano sudarymas 2017-2018 m. 
m. 

V.Pranckevičienė D. 
Lapinskaitė 
 

Rusų kalbos 
mokytojai 

Švietimo paslaugų 
centras 

Registracija iki  
2017-10-17 
http://semiplius.lt 

2017 m.  
spalio 19 d.  
15.00 val. 

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

N. Krišiūnienė 
V. Kandrotienė 

Informacinių 
technologijų 
mokytojai 

Elektrėnų 
„Versmės“ 
gimnazija 

Registracija iki 2017-10-19 
http://semiplius.lt 
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2017 m.  

spalio 19 d. 
15.00 val. 

 

Anglų kalbos pedagogų metodinis 
pasitarimas dėl veiklos plano 2018 
m. sudarymo, pasidalijimo 
metodine bei dalykine informacija, 
švietimo naujienomis. 

A. Pupininkienė 
A. Balnienė 

Anglų kalbos 
pedagogai 

Švietimo paslaugų 
centro posėdžių 
salė II aukšte 

Iki 2017-10-18 registruotis 
http://semiplius.lt  

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI 
2017-10-02 
2017-10-31 

Vievio meno mokyklos mokinių 
kūrybinių darbų paroda 

A. Pupininkienė 
A. Kasputienė 
 

Vaikų kūrybiniai 
drabai 

Švietimo paslaugų 
centro II aukšto 
stendai 

Maloniai kviečiame į parodą 

2017 m.  
spalio 24 d. 
11.00 val. 

Raštingiausio ketvirtoko konkurso II 
etapas 

A. Pupininkienė Mokiniai, 
vertinimo komisija 

Elektrinės g. 8 Pridedami nuostatai, dalyvių 
sąrašo forma (2 priedas) 
Dalyvių sąrašus pateikti 
iki spalio 18 d. 

Data 
tikslinama, 

informuosime 
atskiru raštu 

Priešmokyklinio amžiaus vaikų 
sporto renginys „Mažasis kvadratas“ 

A. Pupininkienė 
O. Manomaitis 

Užsiregistravusių 
įstaigų komandos, 
teisėjai 

Elektrėnų l/d 
„Pasaka“ 

Nuostatai ir registracijos 
forma pridedami (3 priedas) 

Iki 
2017 m.  

lapkričio 3 d. 
 
 

Pateikti paraiškas muzikos 
olimpiados II etapui 

A. Pupininkienė Bendrojo ugdymo 
įstaigos 

ŠPC Nuostatai, paraiškos forma 1 
priedas 

RENGINIAI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS 
2017 m.  

spalio 9 d. 
18.30 val. 

Elektrėnų savivaldybės gyventojų 
neformalus švietimas. 
Pirmas susitikimas dėl užsienio 
kalbų (vokiečių, anglų) kursų 

A. Pupininkienė Elektrėnų 
savivaldybės 
gyventojai 

„Versmės“ 
gimnazijos aktų salė 

Kviečiame dalyvauti visus 
užsiregistravusius ir dar 
nespėjusius užsiregistruoti 
dalyvius 

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS 
Preliminarios 

datos: 
2017 m. spalio 
mėn. 3, 5, 10, 
12, 17, 19, 24, 

31 d. 

Mokinių (vaikų) specialiųjų 
ugdymosi poreikių vertinimas. 

A.Lauciuvienė 
 

Elektrėnų 
,,Ąžuolyno“ 
progimnazijos, 
Elektrėnų mokyklos 
– darželio 
,,Žiogelis“, 

Pedagoginė 
psichologinė 
tarnyba. 
 

Informacija apie tikslią 
datą ir laiką iš anksto 
derinama su ugdymo 
įstaigomis/tėvais 
(globėjais). 
Kontaktinis asmuo:  
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 Elektrėnų pradinės 

mokyklos, Vievio 
pradinės mokyklos 
mokiniai (vaikai).  

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

2017 m.  
spalio 2 d. 
9.00 val. 

 

PPT mobilios grupės logopedo 
veikla Semeliškių vaikų darželyje. 

L.Baranauskienė Semeliškių vaikų 
darželio 
bendruomenė.  

Semeliškių vaikų 
darželis.   
 

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

2017 m.  
spalio 4 d. 
9.00 val. 

 

PPT mobilios grupės logopedo 
veikla Pylimų vaikų lopšelyje - 
darželyje. 

L.Baranauskienė Pylimų vaikų 
lopšelio - darželio 
bendruomenė. 

Pylimų vaikų 
lopšelis - darželis. 

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

 ELEKTRĖNŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO MOKYMŲ GRAFIKAS 
Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 

kita informacija 
KULTŪROS IR MENŲ FAKULTETAS 

Kuratorė Ala Pupininkienė, tel. 8686 48914; 34 271, el.p. ala.spc@elektrenai.lt 
2017 m. 

 spalio 19 d. 
9.00 val. 

išvažiuojame 
nuo ŠPC 

Edukacinė išvyka į Žaslių 
tradicinių amatų centrą 
praktiniam užsiėmimui -   
„Šakočio kepimas“.  

Atsakingas asmuo: 
Ala Pupininkienė, 
Tel: 8 528 39826 
El.p: 
ala.spc@elektrenai.
lt 

TAU studentai Žasliai, 
Kaišiadorių 
rajonas 

Nuo 2017-10-05 vyks 
registracija. 
Dalyvių skaičius – 19 
Užsiėmimo trukmė - 2 val.     

2017 m.  
spalio 26 d. 

8.15 val. 
išvažiuojame 

nuo ŠPC 

Edukacinė išvyka į Žaislų muziejų Atsakingas asmuo: 
Ala Pupininkienė, 
Tel: 8 528 39826 
El.p: 
ala.spc@elektrenai.
lt 

TAU studentai Vilnius Nuo 2017-10-05 
registruotis Dalyvių 
skaičius – 19 
Užsiėmimo trukmė – 1,5 
val. 
  

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS 
Kuratorė Vida Pranckevičienė tel. 39 826, el.p.  8 686 38 404,vidap.spc@elektrenai.lt 

2017 m.  
spalio 9 d. 
10.00 val. 

Praktinis darbas kompiuteriu V. Pranckevičienė TAU studentai Renginių salė 
Elektrinės 8, 
Elektrėnai 
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2017 m.  

spalio 23 d. 
10.00 val. 

Praktinis darbas kompiuteriu V. Pranckevičienė TAU studentai Renginių salė 
Elektrinės 8, 
Elektrėnai 

	

ŽMOGAUS SOCIALINĖS APLINKOS, KRAŠTOTYROS IR TURIZMO FAKULTETAS 
Kuratorė Vida Pranckevičienė, tel. 39 826, 8 686 38 404, el.p. vidap.spc@elektrenai.lt 

2017 m.  
spalio 11 d. 

15.00 val 

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

V. Pranckevičienė TAU studentai Renginių salė 
Elektrinės 8, 
Elektrėnai 

 

2017 m.  
spalio 25 d. 

15.00 val 

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

 TAU studentai   

SVEIKOS GYVENSENOS IR DVASINIO TOBULĖJIMO FAKULTETAS 
2017 m.  

spalio 10 d. 
15.00 val. 

Paskaita „Dar kartą apie Jo 
Didenybę Vandenį. Rūgštus 
sveikatos prieskonis“. Lektorius, 
praktikas Remigijus Štaras 

V.Kandrotienė TAU studentai Renginių salė 
Elektrinės 8, 
Elektrėnai 

 

2017 m.  
spalio 24 d. 
15.00 val.  

Paskaita „Mes padėsime Jums 
susigrąžinti šypseną. Dantų 
priežiūra ir implantacija“ 
Lektorius  - gydytojas – odontologas 
Tomas Stumbrys. 

V.Kandrotienė TAU studentai Renginių salė 
Elektrinės 8, 
Elektrėnai 

 

 
 



 
 

                                                        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* 
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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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2 priedas 
                                  PATVIRTINTA 

                                             Elektrėnų savivaldybės 
                                                                    Švietimo paslaugų centro direktoriaus 

                                                                                    2015 m. spalio 2 d. įsakymu Nr.1 VT - 75 
 

 
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ  

RAŠTINGIAUSIO KETVIRTOKO KONKURSO NUOSTATAI 
 
 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
Šiuo, pradinių klasių mokiniams, skirtu renginiu siekiama, kad mokiniai mokytųsi rašyti 
taikydami taisykles, formuotų aiškią, estetišką rašyseną. 
 

2. ORGANIZATORIAI 
 
Elektrėnų pradinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis, Elektrėnų sav. Švietimo paslaugų 
centras 
 

3. DALYVIAI 
 
Konkurse dalyvauja Elektrėnų savivaldybės mokyklų ketvirtų klasių mokiniai (iš kiekvienos 
ketvirtos klasės po vieną mokinį). 
 
 

4. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 
 
Konkursas organizuojamas ketvirtų klasių mokiniams.  

• Pirmasis etapas vyksta mokyklose. Iš kiekvienos mokyklos raštingiausi ketvirtos klasės 
mokiniai dalyvauja antrame etape. 

• Pirmojo etapo organizatoriai pateikia užpildytas dalyvio anketas Elektrėnų ŠPC 
metodininkei Alai Pupininkienei. Anketas pateikti iki datos, nurodytos Švietimo 
paslaugų centro spalio mėnesio veiklos plane. 

• Antrajame konkurso etape, dalyviai rašys diktantą, atliks teksto suvokimo užduotis. 
Konkurso trukmė: 1 val 30 min. 

 
5. KONKURSO LAIKAS IR VIETA 

 
Antras etapas vyks Elektrėnų Švietimo paslaugų centro renginių salėje, adresu Elektrinės g. 
8 (buvusi savivaldybės tarybos salė). Konkurso antrojo etapo data ir laikas skelbiamas 
Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro spalio mėnesio veiklos plane. 
  
 

6. DALYVIŲ PASKATINIMAS 
 
Konkurso prizininkai pagal galimybes apdovanojami padėkos raštais ir dovanėlėmis. 

 
 
 

Nuostatus paruošė  
Elektrėnų pradinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis 
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________________________________________mokyklos mokinių, dalyvausiančių 
raštingiausio ketvirtoko konkurso II etape, sąrašas 

 
 
 

Eil. 
Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Klasė Mokinį paruošusio mokytojo vardas, 
pavardė (kvalifikacija) 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


