
         ELEKTRĖNŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO  

             2020 M.  GRUODŽIO MĖN.  VEIKLOS  PLANAS 
         

                      PATVIRTINTA 

                     Švietimo paslaugų centro direktoriaus 

                       2020-11-30 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 
2020 m.  

gruodžio 1, 2, 

3, 8, 9, 10 d. 

14.00 val. 

Ilgalaikė programa „Specialiosios 

pedagogikos ir specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo kursai“. 

Lektorė: Marijona Sajetienė 

A. Pupininkienė 

M. Sajetienė 

Semeliškių 

gimnazijos pedagogai 

Nuotoliniai 

mokymai 

Zoom 

platformoje 

iki 2020-12-01 registruotis 

http://semiplius.lt  

2020 m. 

gruodžio 2, 3, 

10 d. 

13.00 val. 

Ilgalaikės programos „Specialiųjų poreikių 

vaikų socializacijai ir ugdymui(si) palanki 

aplinka bendrojo ugdymo grupėje“. 

 

I. MODULIS. Menas priimti, išgirsti ir 

suprasti: darbas su specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčiais vaikai bendrojo 

ugdymo grupėje (struktūruotas ugdymas ir 

jo galimybės) 

Lektorė: Jurgita Grisiūnienė 

J. Grisiūnienė 

A. Pupininkienė 

 

Mokytojai, dirbantys 

pagal ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo 

programas, pagalbos 

mokiniui specialistai 

Nuotoliniu 

būdu 

Užsiregistravusiems 

asmenims, pagal 

išankstinę registraciją. 

2020 m. 

gruodžio 2, 9, 

16 d.  

15.00 val. 

Praktiniai mokymai „Psichologinio 

atsparumo didinimas, panaudojant 

dėmesingo įsisąmoninimo ugdymo 

metodus“. 

V. Kandrotienė Elektrėnų švietimo 

paslaugų centro 

bendruomenė 

Elektrėnų 

švietimo 

paslaugų 

centras ir 

nuotoliniu 

būdu. 

Registracija sistemoje 

http://semiplius.lt 

2020 m. 

gruodžio 7, 8, 

15 d. 

Ilgalaikės programos „Specialiųjų poreikių 

vaikų socializacijai ir ugdymui(si) palanki 

aplinka bendrojo ugdymo grupėje“. 

J. Grisiūnienė 

A. Pupininkienė 

Mokytojai dirbantys 

pagal ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir 

Nuotoliniu 

būdu 

Užsiregistravusiems 

asmenims, pagal 

išankstinę registraciją. 

http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/


13.00 val.  

II. MODULIS. Kaip pažinti kitokius vaikus 

ir padėti jiems suvaldyti savo elgesį. 

Lektorė: Jurgita Grisiūnienė 

 

pradinio ugdymo 

programas, pagalbos 

mokiniui specialistai. 

2020 m. 

gruodžio 7, 

14, 15, 16, 18, 

21 d.  

14.00 val. 

Ilgalaikė programa „Specialiosios 

pedagogikos ir specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo kursai“. 

Lektorė: M. Sajetienė 

 

V. Kandrotienė 

  

 

 

 

Kietaviškių 

progimnazijos 

pedagogų 

bendruomenė 

Nuotoliniai 

mokymai 

Zoom 

platformoje 

Iki 2020-12-10 registracija 

sistemoje 

http://semiplius.lt  

2020 m. 

gruodžio 7, 8, 

10 d. 

15.00 – 17.00 

val. 

Nuotoliniai skaitmeninio raštingumo 

mokymai. 

Pristatymų rengimas. 

 

V. Kandrotienė 

 

Pedagogai Nuotoliniu 

būdu  

Iki 2020-12-03 

Registracija 

sistemoje 

http://semiplius.lt 

ir el. p. 

vida.kandrotiene@espc.lt 

nurodant telefono Nr., 

gimimo datas ir el. p. 

2020 m. 

gruodžio 9 d. 

10.00 val. 

Seminaras „Priešgaisrinės saugos 

pagrindai ugdymo įstaigose“. 

Seminarą veda Jungtinė lektorių grupė. 

V. Kandrotienė Švietimo, kultūros ir 

sporto įstaigų 

pavaduotojai ūkiui, 

įstaigų administracija, 

darbuotojai atsakingi 

už saugą.  

Nuotoliniu 

būdu 

Iki 2020-12-08 registracija  

sistemoje 

http://semiplius.lt 

Seminaras nemokamas. 

2020 m. 

gruodžio 10 d. 

10.00 val. 

Seminaras „Priešgaisrinės saugos 

pagrindai ugdymo įstaigose“. 

Seminarą veda Jungtinė lektorių grupė. 

V. Kandrotienė 

 

 

 

Pedagogai dėstantys 

žmogaus saugą, klasių 

auklėtojai, pradinių 

klasių pedagogai.  

Nuotoliniu 

būdu 

 

 

 

Registracija  sistemoje 

http://semiplius.lt 

Seminaras nemokamas 

http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/


2020 m. 

gruodžio 14 d. 

Ilgalaikės programos „Pamokos kokybės 

tobulinimas: mokymosi organizavimas, 

pasiekimų ir pažangos vertinimas, 

orientuojantis į asmeninį kiekvieno 

mokinio pažangos siekį“ 

 

II. MODULIS. Diferencijavimo, 

individualizavimo ir suasmeninimo 

praktika pamokose. 

Lektorė Audronė Šarskuvienė, bendrojo 

ugdymo mokyklų veiklos kokybės vertinimo 

vadovaujančioji vertintoja, mokytoja ekspertė. 

V. Kandrotienė 

 

Kietaviškių 

progimnazijos 

pedagogų 

bendruomenė 

Nuotoliniu 

būdu 

 

Registracija sistemoje 

http://semiplius.lt 

2020 m. 

gruodžio 14, 

15, 17 d. 

15.00 – 17.00 

val. 

Nuotoliniai skaitmeninio raštingumo 

mokymai. 

Skaitmeninių nuotraukų apdorojimas ir 

saugus dalijimasis. 

V. Kandrotienė 

 

Pedagogai Nuotoliniu 

būdu  

Iki 2020-12-10 

Registracija sistemoje 

http://semiplius.lt 

ir  el. p. 

vida.kandrotiene@espc.lt 

nurodant telefono Nr., 

gimimo datas ir el. p. 

2020 m. 

gruodžio 17 d. 

13.00 val. 

Elektrėnų švietimo įstaigų vadovų, 

pavaduotojų asmeninių kompetencijų 

tobulinimo renginys tema „Eneagrama – 

charakterio psichologija vadovui“  

A. Pupininkienė Elektrėnų 

savivaldybės 

administracijos 

atstovai, švietimo, 

kultūros ir sporto 

skyriaus darbuotojai, 

EŠPC darbuotojai, 

švietimo įstaigų 

vadovai, pavaduotojai 

Nuotoliniai 

mokymai 

Zoom 

programa 

Iki 2020-12-16 registruotis 

SEMI+ programoje: 

https://semiplius.lt/rengini

ai/renginiu-

kalendorius/elektrenu-

savivaldybe/292183801  

 

2020 m. 

gruodžio 28, 

29 d. 

10.00 – 13.00 

val. 

Nuotoliniai skaitmeninio raštingumo 

mokymai. 

Dokumentų kūrimas internete ir 

dalijimasis su kitais. 

V. Kandrotienė 

 

Pedagogai Nuotoliniu 

būdu  

Iki 2020-12-21 

Registracija 

Sistemoje 

http://semiplius.lt 

ir el. p. 

vida.kandrotiene@espc.lt 

http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
https://semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/elektrenu-savivaldybe/292183801
https://semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/elektrenu-savivaldybe/292183801
https://semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/elektrenu-savivaldybe/292183801
https://semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/elektrenu-savivaldybe/292183801
http://semiplius.lt/


nurodant telefono Nr., 

gimimo datas ir el. p. 

METODINIAI PASITARIMAI 
2020 m. 

gruodžio 2 d. 

13.40 val. 

Pasitarimas dėl psichologinės pagalbos 

teikimo smurtą patiriantiems ir/ar 

smurtaujantiems asmenims Elektrėnų 

savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos  

A. Pupininkienė 

J. Kielienė 

A. Pupininkienė 

G. Mačionienė 

A. Sasnauskienė 

I. Puronienė 

J. Kielienė 

Rungos g. 5, 

Elektrėnų 

švietimo 

paslaugų 

centro 

metodinis 

kabinetas  

(207 kab.) 

iki 2020-12-01 registruotis 

http://semiplius.lt  

2020 m. 

gruodžio 11 d. 

13.30 val. 

Mokyklų metodinės tarybos pasitarimas . 

Temos: 

1.MT veiklos ataskaita 2020 m.  

2. Pranešimas "Kaip gerinti mokytojų 

santykius su mokiniais?" Pranešėja    E. 

Volosevičienė. 

3. Atvirų veiklų ciklo aptarimas. 

4. MT veiklos aptarimas. Kokią pridėtinę 

vertę MT kuria? 

5. MT veiklos plano sudarymas 2021 m. 

I. Tviragienė 

A. Pupininkienė 

V. Kandrotienė 

 

Mokyklų metodinės 

tarybos nariai 

Nuotoliniu 

būdu 

Iki 2020-12-10 

Registracija 

sistemoje 

http://semiplius.lt 

 

 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI 
Iki 2020 m. 

gruodžio 22 d. 

Elektrėnų savivaldybės mokinių kūrybinis 

atvirukų konkursas „Kalėdinis paštas" 

G. Mataitienė 

A. Pupininkienė 

Mokiniai : 

I amžiaus grupė 4-7 

metų; 

II amžiaus grupė 8-11 

metų; 

III amžiaus grupė 12-

15 metų.                                                     

Elektrėnų 

meno 

mokyklos 

dailės 

skyrius 

Darbai siunčiami adresu: 

Elektrėnų meno  mokykla, 

Rungos g.5, LT-26110  

Elektrėnai. 

2020 m. 

gruodžio 5 d. 

32-asis Lietuvos mokinių fizikos 

čempionatas. 

V. Kandrotienė 9-12 kl. registruoti 

mokiniai 

Nuotoliniu 

būdu 

Registracija 

https://olimpiados.lt/straip

sniai/skelbiama-

registracija-i-32-aji-

http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
https://olimpiados.lt/straipsniai/skelbiama-registracija-i-32-aji-lietuvos-mokiniu-fizikos-cempionata
https://olimpiados.lt/straipsniai/skelbiama-registracija-i-32-aji-lietuvos-mokiniu-fizikos-cempionata
https://olimpiados.lt/straipsniai/skelbiama-registracija-i-32-aji-lietuvos-mokiniu-fizikos-cempionata


lietuvos-mokiniu-fizikos-

cempionata 

2020 m. 

gruodžio 15 d.  

32 - oji mokinių informatikos olimpiada II 

etapas. 

V. Kandrotienė 9-12 kl. mokiniai Nuotoliniu 

būdu 

Iki gruodžio 9 d. pristatyti 

ataskaitą, kurioje nurodyti, 

kiek mokinių dalyvavo 

mokyklos olimpiadoje 

(pasiskirstymą pagal 

klases), bei į II etapą 

siūlomų mokinių sąrašą. 

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS 

2020 m. 

gruodžio mėn. 

 

Mokinių (vaikų) specialiųjų ugdymosi 

poreikių vertinimas. 

G. Mačionienė 

 

Elektrėnų 

savivaldybės Švietimo 

įstaigos. 

Pedagoginė 

psichologin

ė tarnyba. 

 

Informacija apie tikslią 

datą ir laiką iš anksto 

derinama su švietimo 

įstaigomis/tėvais 

(globėjais). 

Kontaktinis asmuo:  

G. Mačionienė 

Tel.: (8-528) 39 784. 

2020 m. 

gruodžio 7, 14 

d. 

9.00 val. 

PPT mobilios grupės logopedo veikla 

Semeliškių gimnazijoje ir skyriuose. 

Mokinių kalbėjimo ir kalbos įvertinimas. 

L. Baranauskienė Semeliškių 

gimnazijos mokiniai, 

tėvai, pedagogai.  

Semeliškių 

gimnazija   

 

PPT mobilios grupės 

logopedas atvyksta į 

švietimo įstaigą. 

Tel.: (8-528) 39 784. 

2020 m. 

gruodžio 21 d. 

9.00 al. 

PPT mobilios grupės logopedo veikla 

Semeliškių vaikų darželyje ,,Gandriukas“. 

Mokinių kalbėjimo ir kalbos įvertinimas. 

L. Baranauskienė Semeliškių vaikų 

darželio 

,,Gandriukas“ vaikai, 

tėvai, pedagogai.  

Semeliškių 

vaikų 

darželis 

Gandriukas  

PPT mobilios grupės 

logopedas atvyksta į 

švietimo įstaigą. 

Tel.: (8-528) 39 784. 

2020 m. 

gruodžio 15 d. 

9.00 val. 

PPT mobilios grupės socialinio pedagogo 

veikla Semeliškių vaikų darželyje 

,,Gandriukas“.  

A. Sasnauskienė 

 

Semeliškių vaikų 

darželio 

,,Gandriukas“ 

bendruomenė. 

Semeliškių 

vaikų 

darželis 

Gandriukas 

PPT mobilios grupės 

socialinis pedagogas 

atvyksta į švietimo įstaigą. 

Tel.: (8-528) 39 784.  

2020 m. 

gruodžio mėn.  

(data bus 

tikslinama) 

PPT mobilios grupės socialinio pedagogo 

veikla Pylimų vaikų lopšelyje – darželyje.  

A. Sasnauskienė 

 

Pylimų vaikų lopšelio 

- darželio 

bendruomenė. 

Pylimų 

vaikų 

lopšelis - 

darželis. 

PPT mobilios grupės 

socialinis pedagogas 

atvyksta į švietimo įstaigą. 

Tel.: (8-528) 39 784.  

https://olimpiados.lt/straipsniai/skelbiama-registracija-i-32-aji-lietuvos-mokiniu-fizikos-cempionata
https://olimpiados.lt/straipsniai/skelbiama-registracija-i-32-aji-lietuvos-mokiniu-fizikos-cempionata


 

PATVIRTINTA                                      

Elektrėnų meno mokyklos direktoriaus                                                                                                                                                                        

2020 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V1-47 
 

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ KŪRYBINIS ATVIRUKŲ KONKURSAS 

„KALĖDINIS PAŠTAS"  

                        

N U O S T A T A I 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kalėdinio atviruko konkurso nuostatai  numato tikslus ir reikalavimus konkurso dalyviams, 

konkurso organizavimo tvarką.                 

 

II.TIKSLAS IR UŽAVINIAI 

2. Konkurso tikslas - skatinti mokinių kūrybiškumą, kūrybinius eksperimentus, gebėjimą  

savarankiškai dirbti.                                                                                                               

3. Uždaviniai:                                                                                                                                                                   

3.1. suteikti mokiniams galimybę įprasminti žiemos, Kalėdinį džiaugsmą,                                                          

3.2. skatinti puoselėti  švenčių tradicijas ir papročius.   

 

III. ORGANIZAVIMAS 

4. Konkursą organizuoja: Elektrėnų meno mokykla 

    Adresas Rungos  g. 5, Elektrėnai LT – 26110. Telefonas 8-528-39816 

    El. p. elektrenu.meno.mokykla@gmail.com        

    Gitana Mataitienė, Elektrėnų meno mokyklos dailės mokytoja   

    el. p. gitana.mataitiene@gmail.com  telefonas +37061888708  

5. Darbai siunčiami iki gruodžio 22 dienos, pridedant dalyvių sąrašą, adresu:  

Elektrėnų meno  mokykla, Rungos g.5, LT-26110  Elektrėnai.  

6.  Iš kiekvienos amžiaus grupės darbų vertinimo komisija atrinks tris geriausius, kurių autoriai bus 

apdovanoti. 

7. Dalyvių amžiaus grupės:  

I amžiaus grupė 4-7 metų, 

II amžiaus grupė 8-11 metų, 

III amžiaus grupė 12-15 metų.                                                     

mailto:elektrenu.meno.mokykla@gmail.com
mailto:elektrenu.meno.mokykla@gmail.com
mailto:gitana.mataitiene@gmail.com
mailto:gitana.mataitiene@gmail.com


 

8. Konkurso dalyvių darbai bus eksponuojami parodose. 

 

IV. DARBŲ REIKALAVIMAI 

9. Konkursui dalyviai pateikia temą atspindinčius originalius kūrybinius darbus. Autorius gali teikti 

ne daugiau kaip 2 kūrybinius darbus, atliktus skirtingomis technikomis. Darbų matmenys 14,5 x 

21cm. arba  A4  perlenktas pusiau. Darbo fasadinėje pusėje (apačioje, dešinėje matomoje atviruko 

pusėje)) turi būti priklijuota darbo metrika ( metrikos kraštinės 2 x 5 cm.), nurodant autoriaus vardą 

ir pavardę, amžių, atstovaujamą įstaigą bei mokytojo vardą, pavardę.                                                                                                                                                             

10. Pagrindiniai konkursui pateiktų atvirukų vertinimo kriterijai:                                                                   

10.1. autoriaus kūrybiškumas,                                                                                                                           

10.2. atviruko meniškumas ir originalumas,                                                                                                          

10.3. atlikimo techninė estetika. 

                                        

 

Žavių akimirkų laukiant gražiausios metų šventės ! 

 

 

 



 


