6 priedas
Pagal LR švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių
grafiką ORGANIZUOTI SAVIVALDYBĖS ETAPO RENGINIAI mokiniams 2015 m.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Renginio pavadinimas

Klasės

Informatikos olimpiada
Matematikos olimpiada
Matematikos olimpiada
Fizikos olimpiada
Chemijos olimpiada
Vokiečių kalbos olimpiada
Anglų kalbos olimpiada
Biologijos olimpiada
Muzikos olimpiada
Lietuvos mokinių Jaunųjų filologų konkursas
Ekonomikos olimpiada
Rusų kalbos olimpiada
Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada
Mokinių dailės olimpiada „Lietuvos dvarų istorijos“
Istorijos olimpiada
Geografijos olimpiada 11-12 kl.
Geografijos olimpiada 6-8 kl.
Technologijų olimpiada tema „Po kūrėjo delnu...“
Meninio skaitymo konkursas
IV klasių mokinių matematikos olimpiada
Konkursas „Bebras“

9-12 kl.
5 – 8 kl.
9-12 kl.
9 – 12 kl.
9 – 12 kl.
11 kl.
11 kl.
9 – 12 kl.
5-12 kl.
9-12 kl.
9-10 kl.
10 – 11 kl.
9-12 kl.
8 – 12 kl.
9 – 12 kl.
11 – 12 kl.
6 - 8 kl.
7 – 12 kl.
5-12 kl.
4 kl.
9-12 kl.
5-12 kl.
9-10 kl.
12 kl.
8 kl.
1-12 kl.
8-12 kl.
9-12 kl.
8-10 kl.

Epistolinio rašinio konkursas
Ekonomikos konkursas
Raštingiausio dvyliktoko konkursas
Raštingiausio aštuntoko konkursas
Matematikos konkursas „Kengūra“

K. Baršausko fizikos konkursas
Matematikos J. Matulionio konkursas
Anglų kalbos konkursas
IŠ VISO :

Mokinių skaičius
Dalyvavo
Pateko į šalies (zonos)
savivaldybės etape
etapą
13
3
36
31
1
22
1
25
1
8
1
9
1
29
1
1
1
1
8
1
33
2
10
1
16
1
6
33
1
13
1
56
8
12
27
4
24
17
358
12
17
21
842
25

7 priedas
KITI SAVIVALDYBĖS ETAPO RENGINIAI mokiniams organizuoti 2015 m.
Eil.
Nr. Priemonės pavadinimas
1.
Olimpinis savivaldybės mokinių
festivalis
2.
Elektrėnų savivaldybės mokinių
darbų paroda

Atsakingas
asmuo
V. Kandrotienė

3.

Pradinių klasių mokinių dailyraščio
konkursas
Konkursas „Matmintinis“

A. Pupininkienė

5.

Pradinių klasių mokinių rašinių
konkursas „Žiemos etiudai“

A.Pupininkienė

Pradinių klasių mokiniai

5.

Mokinių tinklinio varžybos

V. Kandrotienė

6.

Patyčių prevencijos savaitė. Akcija
„Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“

V. Kandrotienė

Bendrojo lavinimo mokyklų 912 klasių mokiniai
1- 12 klasių mokiniai

7.

A.Pupininkienė

1 – 4 kl. mokiniai

8.

Pradinių klasių mokinių varžybos
„Šviesoforas“
Konkursas „Kepurėlės“

L.Bernatavičienė

9-10 kl. mokiniai

9.

Konkursas „Linksmoji matematika“

V. Kandrotienė

5-6 kl. mokiniai

10.

Pradinių klasių mokinių bei
A. Pupininkienė
ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo auklėtinių meninio skaitymo
konkursas

4.

A. Pupininkienė

V. Kandrotienė

Dalyviai,
partneriai
Elektrėnų Sporto mokykla,
švietimo įstaigos
5 – 12 kl. mokiniai
1 – 4 kl. pradinių klasių
mokiniai
Bendrojo lavinimo mokyklų
mokiniai

Pradinių klasių mokiniai bei
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
auklėtiniai

Pasiekti rezultatai ir dalyvių skaičius
Mokyklų komandų pavėžėjimas į sportinių
renginių vietas 23 varžybos 250 mokinių
Suteikti mokiniams galimybę išreikšti save ir
atskleisti technologines kompetencijas, kūrybinius
gebėjimus (72 dalyviai).
Ugdo koncentraciją, lavina estetinę emociją.
Dalyvavo 31 – pradinio ugdymo mokiniai.
Skatino mokinius skaičiuoti mintinai, lavinti šį
gebėjimą. Dalyvavo 32 dalyviai

Skatina vaikų kūrybinius polinkius ir gebėjimas,
ugdo filologinę kultūrą. Stiprina rašymo įgūdžius,
lietuvių kalbos žinias (25 dalyviai)
Partnerystės jausmo, garbingos kovos ir
rungtyniavimo ugdymas (60 dalyvių)
Nelikti abejingais, ugdyti draugiškumą ir pagarbų
bendravimą bei vaikų toleranciją ir empatiją nuo
mažens.
Dėmėsys vaikų saugumui. Moko saugaus eismo
kelyje (4 dalyviai)
Konkursas skirtas mokinių ekonomikos žinių
pagilinimui. Dalyvavo 32 dalyvių.
Konkursas skirtas mokinių žinių pagilinimui.
Dalyvavo 30 mokinių.
Skatinti vaikų saviraišką, sceninė patirtį,
kūrybiškumą.
Dalyvavo ikimokyklinio amžiaus vaikai ir
pradinio ugdymo mokiniai 56 dalyviai

11.

Vaikų ir jaunimo piešinių konkursas
„Mano šeima“
Ikimokyklinio amžiaus vaikų bei
pradinio ugdymo mokinių dainų
konkursas „Dainingiausias
ikimokyklinukas“ ir „Dainingiausias
pradinukas“

A. Pupininkienė

3 – 19 metų vaikai

Skatinti meninę raišką. 56 dalyviai

A. Pupininkienė

Konkursas skirtas ugdyti vaikų kūrybiškumą,
išbandyti įvairius muzikos stilius savo ir
kompozitorių kūryboje, skatinti sceninę – meninę
saviraišką, puoselėti įvairių dainavimo žanrų
tradicijas. Dalyvavo 53 vaikų.

L. Bernatavičienė

14.

Konkursas „Pažink angliškai
kalbančias šalis“, skirtas Kalbų
dienai paminėti.
Raštingiausio ketvirtoko konkursas

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo,
pradinio ugdymo pedagogų
metodinis būrelis, muzikos
mokytojų metodinis būrelis,
ikimokyklinio ugdymo įstaigos
9-10 klasių mokiniai

15.

Jaunųjų talentų kūrybos skaitymai

L. Bernatavičienė

16.

Konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“

17.

Renginys ikimokyklinio ugdymo
vaikams „Mažasis krepšinis“

A.Pupininkienė

18.

Elektrėnų savivaldybės vaikų ir
mokinių konkursas „Dainų dainelė“
II etapas

A.Pupininkienė

12.

13.

A. Pupininkienė

V. Kandrotienė

4 kl. Elektrėnų savivaldybės
mokiniai

Skatinti kūrybiškumą užsienio šalių pažinimą ir
lavinti užsienio kalbos žinias (15 komandų).

Konkursas, skirtas mokiniui mokymuisi taisyklingai
rašyti, formuoti aiškią, estetišką rašyseną.
Dalyvavo – 13 mokinių
Bendrojo lavinimo mokyklų
Lavinti mokinių kūrybiškumą ir skatinti mokinius
mokiniai
kurti (14 dalyvių)
Pradinių klasių ir pagrindinių
Propaguoti ugdymo įstaigų bendruomenėse sveiką
mokyklų mokiniai
gyvenseną kaip kasdienį gyvenimo būdą; (50
mokinių)
Ikimokyklinio ugdymo
Partnerystės jausmo, garbingos kovos ir
pedagogų metodinis būrelis,
rungtyniavimo ugdymas.
ikimokyklinio ugdymo įstaigos Dalyvavo 14 vaikų.
3 – 6 metų vaikai
Ugdyti meno ir kūrybos poreikį, puoselėti
1-12 klasių mokiniai
dainavimo tradicijas, populiarinti saviraišką. (17
dalyvių)
VISO: 824 dalyviai

