
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 
BALANDŽIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS 

 
             PATVIRTINTA 
             Švietimo paslaugų centro direktoriaus 
             2016-03-31   įsakymu Nr. 1VT-35 

 
Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 

kita informacija 
1 2 3 4 5 6 

SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS 
2016-04-18 
13.30 val. 

Seminaras	„Teksto ir kalbos 
sistemos suvokimo problemos 
pagrindinėje mokykloje. Naujai 
rengiamų lietuvių kalbos ir 
literatūros vadovėlių 5 klasei 
pristatymas“. 

Programa skirta supažindinti su naujais 
leidyklos „Baltų lankų“ vadovėliai“ 
lietuvių kalbos ir literatūros 
vadovėliais, kuriuose pateikiama 
nuosekli kalbos sistemos, teksto 
skaitymo ir suvokimo, teksto kūrimo 
mokymo(si) sistema V klasės 
mokiniais. Programos dalyviai turės 
galimybę išbandyti vadovėlių autorių 
siūlomą medžiagą, diskutuoti apie tai, 
ko reikia sėkmingam mokytojo ir 
mokinio darbui V klasėje. 
Lektoriai - Dr. Saulius Žukas, dr. G. 
Notrimaitė-Muzikevičienė, dr. Irena 
Smetonienė. 

L.Bernatavičienė Lietuvių kalbos 
mokytojai 

Švietimo paslaugų 
centras 

Seminaras nemokamas. 
Registracija  
iki 2016-04-14 
http://semiplius.lt  



 2 
2016-04-20 
13.10 val. 

Seminaras tema „Judėjimo 
džiaugsmui ir savęs pažinimui - 
naujas kūno kultūros vadovėlio 
komplektas 1 klasei“ 
Lektorės, vadovėlio autorės: Irina 
Klizienė, Rita Gruodytė - Račienė 

A. Pupininkienė Pradinio ugdymo 
pedagogai 

Švietimo paslaugų 
centro posėdžių 
salė 

Seminaras nemokamas 
Iki 2016-04-19  
registruotis 
http://semiplius.lt     
Bus išduodami 
kvalifikacijos pažymėjimai 

2016-04-20 
13.00 val. 

Konferencija „Šiuolaikinių 
mokinių ugdymo iššūkiai tėvams 
ir mokytojams“ 

A.Skučienė, 
L.Bernatavičienė, 
O.Apanavičienė, 
V.Kubilienė 

Įvairių dalykų 
mokytojai, vadovai, 
pavaduotojai, 
socialiniai pedagogai, 
psichologai 

Elektrėnų 
„Ąžuolyno“ 
pagrindinė 
mokykla 

Registracija  
iki 2016-04-18 
http://semiplius.lt 

2016-04-21 
12.00 val. 

Seminaras: ,,Vaiko pažintinis, 
kalbinis ir socialinis – emocinis 
brandumas mokyklai“. 
Lektoriai: psichologė I. Puronienė, 
specialioji pedagogė M.Sajetienė, 
logopedė A.Gudelienė. 
Anotacija: seminaro dalyviai įgis 
žinių, kaip atpažinti brandaus vaiko 
gebėjimus ir galimybes anksčiau 
ugdytis pagal priešmokyklinio ar 
pradinio ugdymo programą. 

I.Puronienė, 
A.Pupininkienė 

Ikimokyklinio. 
priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai, 
švietimo pagalbos 
specialistai, tėvai. 

Pedagoginė 
psichologinė 
tarnyba 

Seminaras nemokamas. 
Dalyvių skaičius ribotas 
(15 – 20 dalyvių). 
Bus išduodami 
kvalifikacijos 
pažymėjimai.  
Registruotis  
iki 2016-04-18 
http://semiplius.lt  

2016-04-26 
13.00 val. 

Seminaras „Emocijų kontrolės 
įgūdžių lavinimas, naudojant 
smėlio terapijos metodus“. Lektorė 
Loreta Pabrinkienė VDU švietimo 
vadybos magistrė. 

V. Kandrotienė Ikimokyklinių įstaigų 
pedagogai, pradinio 
ugdymo mokytojai, 
dalykų mokytojai, 
socialiniai pedagogai. 

Švietimo paslaugų 
centras 

Seminaras nemokamas. 
Kaina už mokymo 
priemones 3 Eur. 
Registracija  
iki 2016-04-22 
http://semiplius.lt 

2016-04-27 
12.00 val. 

Seminaras tema „Super auklė“. 
Lektorė: Ilona Bumblauskienė 
Anotacija:  
-  apie auklėtojos pasitikėjimo ir 
profesionalumo ugdymą,  
- raminantys, dėmesingumą lavinantys 
ir emocijų pažinimo mokinantys 
žaidimai vaikams. 
- pasaka - idėja apie užsakomus sapnus, 
skatinanti pietų miegelio poreikį. 

A. Pupininkienė Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai 

Švietimo paslaugų 
centro posėdžių 
salė 

Atsinešti, rašiklį, spalvas, 
žirkles, įrašomą laikmeną. 
 
Seminaras mokamas 
Iki 2016-04-26 
 registruotis 
http://semiplius.lt    
Kaina priklausys nuo 
dalyvių skaičiaus (~13 
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- idėjos, užduotys ir pavyzdžiai raidėms 
ir skaičiams mokintis. 
Medžiagą dalyvės galės įsirašyti į 
nešiojamas laikmenas. 

Eur, kai 20 dalyvių) 
 
Bus išduodami 
kvalifikacijos pažymėjimai 

METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS 
2016-04-04 
14.00 val. 

Socialinių pedagogų metodinis 
pasitarimas. 

1. Dėl patyčių savaitės rezultatų 
aptarimo; 

2. Dėl socialinės pedagoginės 
pagalbos poreikio anketos 
parengimo; 

3. Dėl akcijos „Žinutė 
mokytojui“ aptarimo. 

V. Kandrotienė 
A. Dimšaitė 

Socialiniai 
pedagogai 

Švietimo paslaugų 
centras 

Registracija 
http://semiplius.lt 

2016-04-06 
14.00 val. 

Metodinis pasitarimas dėl 
logopedų dokumentacijos atmintinės 
sudarymo. 

A. Pupininkienė 
L.Baranauskienė 

Logopedai, 
specialieji pedagogai 

Švietimo paslaugų 
centro posėdžių 
salė 

Paruošti klausimų ! 

2016-04-19 
14.00 val. 

Psichologų metodinis pasitarimas. 
1. S. Judickienės pranešimas 

„Mamų auklėjimo stiliaus 
stabilumas, asmenybė ir 
vaikų psichikos sąveika“. 

2. Darbinėje veikloje 
pasitaikančių atvejų 
aptarimas, einamųjų ir 
organizacinių klausimų. 
nagrinėjimas. 

V. Kandrotienė 
R. Baleišienė 
S. Judickienė 

Psichologai Švietimo paslaugų 
centras 

Registracija 
http://semiplius.lt 

2016-04-21 
15.00 val. 

Informacinių technologijų 
mokytojų metodinis pasitarimas 

1. Programėlių išmaniesiems 
įrenginiams kūrimo 
priemonės MIT App Inventor 
pristatymas. 

2. Gerosios patirties sklaida 
tema „Informatinis ugdymas 
pradinėje mokykloje“. 

V. Kandrotienė 
N. Kriščiūnienė 
A. 
Valentinavičienė 
L. Adomavičiūtė 

Informacinių 
technologijų 
mokytojai 

„Versmės“ 
gimnazija 

Registracija 
http://semiplius.lt 
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OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI 

2016-04-04 Akcija „Žinutė mokytojui“ V. Kandrotienė 
Socialiniai 
pedagogai 

5-12 klasių mokiniai Švietimo įstaigos  

2016-04-05 
2016-04-18 

Elektrėnų savivaldybės piešinių 
konkurso „Būkite gailestingi, kaip 
ir jūsų tėvas gailestingas“ paroda  

V. Kandrotienė 
Tikybos mokytojai 

Bendrojo lavinimo 
mokyklų mokiniai 

Švietimo paslaugų 
centras 

 

2016-04-18 
2016-04-30 

Kietaviškių pagrindinės mokyklos 
mokinių dailės darbų paroda 

A.Pupininkienė 
A. Taparauskienė 
 

mokinių dailės 
darbai 

Švietimo paslaugų 
centro II aukštas 

Turime 12 kamštinių 
stendų 

2016-04-14 
11.00 val. 

Raštingiausio dvyliktoko 
konkursas 

L.Bernatavičienė 12 kl. mokiniai Elektrėnų „Versmės“ 
gimnazija 

Pagal ŠPC įsakymą 

2016-04-15 
12.25 val. (5 

pamoka) 

Atvira integruota fizikos ir anglų 
kalbos pamoka „Moksliniai 
eksperimentai“. 

S. Klimovičienė 
V. Kandrotienė 

Fizikos, anglų kalbos 
mokytojai 

Semeliškių 
gimnazija 

 

2016-04-19 
10.00 val. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
amžiaus ugdytinių meninio 
skaitymo konkursas 

A. Pupininkienė Užsiregistravę 
dalyviai, vertinimo 
komisija 

Mokykla darželis 
„Žiogelis“ 
 

Nuostatai ir anketa 
pridedami 

2016-04-21 
11.00 val. 

Pradinių klasių mokinių meninio 
skaitymo konkursas  
 

A. Pupininkienė Užsiregistravę 
dalyviai, vertinimo 
komisija 

Mokykla darželis 
„Pasaka“ 
 

Nuostatai ir anketa 
pridedami 

2016-04-26 
12.00 val. 

Mokinių konferencija "Jaunimo 
užimtumo galimybės Elektrėnų 
savivaldybėje". 

Aistė Apyvalienė Elektrėnų 
savivaldybės 8 - 12 
kl.  mokiniai 

Vievio gimnazija Konferencijos programa, 
nuostatai pridedami. 

2016-04-27  
10.00 val. 

Ekonomikos olimpiada 9-10 kl. 
mokiniams 

L.Bernatavičienė 9-10 kl. mokiniai Vieta bus patikslinta 
vėliau 

 

2016-04-30 
11.00-13.00 val. 

Lietuvos pradinių klasių (3-4 kl.) 
mokinių matematikos olimpiada 

A. Pupininkienė Gustė Tumasonytė, 
Virginija 
Davidavičienė 

Vilniaus universiteto 
Matematikos ir 
informatikos 
fakultetas 

 

Iki  
2016-04-29 

Eilėraščių, miniatiūrų konkursas 
„Žodis mano širdyje“.  

A.Jokšienė, 
L.Bernatavičienė 

11-12 klasių 
mokiniai 

 Darbus prašome atsiųsti 
iki 2016-04-29 
elektroniniu paštu: 
asta.joksiene@gmail.com 
(konkurso nuostatai 
pridedami). 
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2016-05-02 
10.00 val. 

 
 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
amžiaus vaikų dainų konkursas 
„Dainingiausias ikimokyklinukas“ 

D. Liubinienė 
A. Pupininkienė 

Dalyviai, komisija Vaikų lopšelis 
darželis „Pasaka“ 

Iki 2016-04-25 pateikti 
dalyvių paraišką. 
Pridedami nuostatai ir 
konkurso paraiškos 
forma 

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS 
2016 – 04 – 01 

8.00 val. 
PPT mobilios grupės psichologo 
pagalba Kietaviškių pagrindinėje 
mokykloje. 

D.Mikalajūnė 
R.Matonienė 
 

Kietaviškių 
pagrindinės 
mokyklos 
bendruomenė.  

Kietaviškių 
pagrindinė 
mokykla. 

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

2016 – 04 – 08 
9.00 val. 

PPT mobilios grupės psichologo 
pagalba Beižionių  mokykloje – 
daugiafunkciniame centre. 

D.Mikalajūnė 
D.Augūnienė 
 
 

Beižionių mokyklos 
– daugiafunkcinio 
centro bendruomenė.  

Beižionių mokykla 
– daugiafunkcis 
centras. 

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

2016 – 04 – 06 
2016 – 04 – 13 
2016 – 04 – 20 
2016 - 04- 27 

 

Socialinių įgūdžių programos 
,,Tiltai“ vykdymas. 

D.Mikalajūnė 
V.Rakauskienė 
 

Elektrėnų Šeimos 
namų ugdytiniai. 

Pedagoginė 
psichologinė 
tarnyba. 

Programos dalyviai: iš 
anksto numatyta tikslinė 
dalyvių grupė. 

2016 – 04 – 15 
9.00 val. 

PPT mobilios grupės psichologo 
pagalba Elektrėnų vaikų lopšelyje – 
darželyje ,,Pasaka“. 

D.Mikalajūnė 
J. Rimkienė 

Elektrėnų vaikų 
lopšelio – darželio 
,,Pasaka“ 
bendruomenė. 

Elektrėnų vaikų 
lopšelis – darželis 
,,Pasaka“. 

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

2016 – 04 – 19 
17.00 val. 

PPT mobilios grupės psichologo 
pagalba Pylimų vaikų lopšelyje – 
darželyje: paskaita tėvams ,,Vaikų 
amžiaus ypatumai“. 

D.Mikalajūnė 
O.Stasiulevičienė 

Pylimų vaikų 
lopšelio – darželio 
bendruomenė.  

Pylimų vaikų 
lopšelis - darželis. 

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

2016 – 04 – 22 
9.00 val. 

PPT mobilios grupės psichologo 
pagalba Semeliškių vaikų 
darželyje. 

D.Mikalajūnė 
A.Būdėnienė 

Semeliškių vaikų 
darželio 
bendruomenė. 

Semeliškių vaikų 
darželis.   
 

PPT mobilios grupės 
psichologas atvyksta į 
įstaigą. 
(8-528) 39 784. 
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KITI RENGINIAI 

Data, laikas Veikla Atsakingas Pastabos 
1 2 3 6 

2016-04-06 
17.30 val. 

Pučiamųjų orkestrų festivalis „Pavasario dūdos 2016“. Valdas Stanaitis Vieta: Elektrėnų meno mokykla 
Dalyviai: Vaikai, tėvai, mokytojai 

2016-04-29 
Laiko teirautis 

mokykloje 

XVI Respublikinis fortepijoninių ansamblių konkursas 
festivalis „Skambinu su draugu“ 

O. Navickienė Vieta: Elektrėnų meno mokykla 
Dalyviai: Vaikai, tėvai, mokytojai, komisija 

 

INFORMACIJA 

Data, laikas Veikla Atsakingas Pastabos 
1 2 3 6 

Nuo 
 2016-01-01 

Nuo 2016 m. vasario mėnesio į Švietimo paslaugų centro 
renginius prašytume registruotis per „SEMI +“ 
programą, kurią rasite mūsų tinklapyje, dešinėje apačioje: 
http://www.espc.lt/lt/eiti/naujienos/  

Pirma jums reiks užsiregistruoti, t.y. sukurti naują paskyrą. 
Kad būtų lengviau, prisegame dokumentą, kuriame rasite 
informaciją kaip tai padaryti. Kaip užsiregistruoti ir rasti 
informaciją taip pat jus supažindinsime ir metodinių būrelių 
pasitarimų metu. 

 

A.Pupininkienė, 
L.Bernatavičienė, 
V.Kandrotienė 
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ELEKTRĖNŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO MOKYMŲ GRAFIKAS 

Data Valanda Paskaitos pavadinimas Kabinetas Pastabos 
ŽMOGAUS SOCIALINĖS APLINKOS, KRAŠTOTYROS IR TURIZMO FAKULTETAS 

Kuratorė Lina Bernatavičienė, tel. 39 826, 8 670 50 130, el.p. lina.spc@elektrenai.lt 
2016-04-13 

(trečiadienis) 
 Ekskursija „Mažų miestelių – didelės paslaptys“  Naisiai-Joniškėlis-

Pakruojis 
 

2016-04-27 
(trečiadienis) 

 Ekskursija „Gražiausios Latvijos ir Lietuvos pilys“ Bauskė, Rundalė, 
Biržai 
 

 

SVEIKOS GYVENSENOS IR DVASINIO TOBULĖJIMO FAKULTETAS 
Kuratorė Vida Kandrotienė, tel. 39 826, el.p. vidak.spc@elektrenai.lt 

2016-04-05 
 

15.00 val. Paskaita-praktinis užsiėmimas „Šiaurietiškas ėjimas“. 
Lektorė Lina Kuliešiūtė Elektrėnų visuomenes sveikatos biuro 
visuomenes sveikatos stiprinimo specialistė. 
 

Elektrėnų sav. 
Švietimo paslaugų 
centras 

 

2016-04-12 
 

15.00 val. Paskaita  „Sveikas laimingas žmogus yra tas, kuris save 
pažįsta ir žino savo gyvenimo kelią“. Lektorė  -Svetlana 
Smertjeva, transpersonalinės psichologijos lektorė, 
bioenergetikė. 

Elektrėnų sav. 
Švietimo paslaugų 
centras 

 

KULTŪROS IR MENŲ FAKULTETAS 
Kuratorė Ala Pupininkienė, tel. 34 271, el.p. ala.spc@elektrenai.lt 

2016-04-07 14.00 – 
17.00 val. 

Paskaita „Apie fotografiją kaip meno rūšį nuo ištakų iki 
dabar“. 
Lektorius -  fotografas menininkas Vytautas Suslavičius 

Elektrėnų sav. 
Švietimo paslaugų 
centras 

Paskaita nemokama 

2016-04-14 
 

10.00 val. 
Išvažiuojame 

iš ŠPC 
kiemelio 

 

Ekskursija į Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejų. 
Dalyvausime scenografijos edukacinėje programoje „Hamletas. 
Būti ar nebūti...“. 

Vilnius Iki 2016-04-06 vyksta 
registracija tel. 
868648914 
Kaina – 2 Eur 

2016-04-28 
 

9.00 val.  
Išvažiuojame 

iš ŠPC 
kiemelio 

 

Ekskursija į Vilnių. Edukacinė programa tema „Senieji 
Vilniaus amatai. Nuo auksakalio iki Vilniaus budelio“. 
Ekskursijos metu pamatysime ne tik senąsias technologijas, bet 
ir išbandyti savo jėgomis pasigaminti gintaro amuletą. 

Vilnius Iki 2016-04-12 vyksta 
registracija tel. 
868648914 
Kaina – 10 Eur 
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                                                                                                    (Švietimo įstaigos pavadinimas) 
 

IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTINIŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSO DALYVIAI 
 
 
 

 
__________________________________________________________________________________ 

                                                                                                    (Švietimo įstaigos pavadinimas) 
 

PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSO DALYVIAI 

Dalyvio vardas, pavardė Amžius Dalyvį rengusio 
pedagogo vardas, 

pavardė, 
kvalifikacija 

Kūrinio pavadinimas Papildoma 
informacija 

     
     
     
     
     

Dalyvio vardas, pavardė Amžius Dalyvį rengusio 
pedagogo vardas, 

pavardė, 
kvalifikacija 

Kūrinio pavadinimas Papildoma 
informacija 
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                                   PATVIRTINTA 
                                             Elektrėnų savivaldybės 

                                                                    Švietimo paslaugų centro direktoriaus 
                                                                                   2011 m. kovo 23 d. įsakymu Nr.1 VT - 36 
 

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIŲ UGDYMO  
ĮSTAIGŲ AUKLĖTINIŲ, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO UGDYTINIŲ  

IR PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ  
MENINIO SKAITYMO KONKURSO NUOSTATAI 

 
 
1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
Šiuo, ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams bei pradinių klasių mokiniams, skirtu   
renginiu siekiama ugdyti vaikų meno bei kūrybos poreikį, skatinti domėtis literatūra, puoselėti  
meninio žodžio suvokimą. 

 
 
2. DALYVIAI 

 
Konkurse gali dalyvauti visų tipų mokyklų teikiančių bendrąjį išsilavinimą, pradinių klasių 
mokiniai, priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai bei ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtiniai. 

 
 
3. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 
 

Konkursas organizuojamas 2 - jose amžiaus grupėse: ikimokyklinio bei priešmokyklinio 
ugdymo auklėtiniams ir pradinių klasių mokiniams.  
Konkursas vyksta dviem etapais:  
■ Pirmasis etapas vyksta ikimokyklinio ugdymo įstaigose bei mokyklose. Už renginio 
organizavimą atsakingos renginį organizuojančios įstaigos. Iš kiekvienos įstaigos ne daugiau 
kaip penki geriausi, originaliausi skaitovai dalyvauja konkurso II – ajame etape.  
■ Antrasis etapas vyksta savivaldybėje. Jį organizuoja Elektrėnų savivaldybės Švietimo 
paslaugų centras. I – ojo etapo organizatoriai iki Švietimo paslaugų centro veiklos plane 
nurodytos dienos pristato užpildytas trijų geriausių skaitovų anketas. 

 
 
4. REPERTUARAS 

 
Skaitovai pasirinktinai gali deklamuoti poezijos kūrinį arba prozos ištrauką. Kūrinys skaitomas 
lietuvių kalba. Kūrinio trukmė – 3 minutės. 

 
5. KONKURSO LAIKAS IR VIETA 
 

II – ojo etapo konkurso laikas ir vieta skelbiama Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų  
centro veiklos plane (balandžio mėnesio) 

 
 
6. DALYVIŲ PASKATINIMAS 
  

Konkurso dalyviai pagal galimybes apdovanojami padėkos raštais ir dovanėlėmis. 
 
      Nuostatus paruošė ŠPC specialistė – metodininkė Ala Pupininkienė, 34271 
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Pradinių (1–4) klasių mokinių 
konkurso „Šviesoforas“ nuostatų 
1 priedas 

 
………………………………........................................……….............................................. 

(mokyklos pavadinimas) 
 
                                                   TVIRTINU 
                                                    Direktorius 
                                                    ................................................... 
                                                                     (parašas) 
                                                    ................................................... 
                                                                                                                                               (vardas, pavardė) 
                                                    .................................................. 
                                                                         (data) 

 
 

PRADINIŲ (1–4) KLASIŲ MOKINIŲ KONKURSO „ŠVIESOFORAS“ 

VARDINĖ PARAIŠKA 
 

....................................... 
(data) 

....................................... 
(vieta) 

 
 Prašome leisti dalyvauti konkurso ..................................................................................... 

(rajoniniame, regioniniame, nacionaliniame) 
 
etape, kuris vyks ............................................................................................................................... 

(varžybų data, vieta) 
šiems mokiniams: 

 

Eil. 
Nr. Mokinio vardas, pavardė Gimimo data Klasė 

1.    
2.    
3.    
4.    

 
 
Komandos vadovas  ......................................................................................................................... 

(parašas, vardas, pavardė) 
Tel.: 
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          PATVIRTINTA 
                                             Elektrėnų savivaldybės 

                                                                    Švietimo paslaugų centro direktoriaus 
                                                                                   2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr.1 VT - 50 

 
IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ DAINŲ KONKURSO  
„DAININGIAUSIAS IKIMOKYKLINUKAS“ NUOSTATAI 

 
 
1. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
Konkursą organizuoja Elektrėnų savivaldybės muzikos mokytojų metodinis būrelis. Konkurso 
globėjas – Elektrėnų Švietimo paslaugų centras. Konkurso tikslai: ugdyti vaikų kūrybiškumą, 
išbandyti įvairius muzikos stilius savo ir kompozitorių kūryboje, skatinti sceninę - meninę 
saviraišką, puoselėti įvairių dainavimo žanrų tradicijas. 
 
2. KONKURSO DALYVIAI 
 
Konkurso dalyviai -  Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinių įstaigų ugdytiniai, kurių amžius nuo 2 
iki 7 metų. Konkurso dalyvių skaičius neribojamas. Kategorijos - solistai. 
 
3. REIKALAVIMAI DAINOMS 
 
Atlikėjas dainuoja 1 dainą, kurios tekstas turi būti atliekamas lietuvių kalba. Dainos trukmė 
neribojama, atliekama akompanuojant instrumentu arba naudojama minusinė fonograma. 
Instrumentai: akustiniai arba pagal atlikėjo poreikius ir muzikos stilių. 
 
4. KONKURSO DATA, VIETA, LAIKAS 
 
Konkurso data ir laikas skelbiamas Švietimo paslaugų centro gegužės mėnesio veiklos plane. Vieta 
– mokykla darželis „Pasaka“. Dalyvio paraišką, iki nurodytos datos, pateikti Švietimo paslaugų 
centrui. 
 
5. ATLIKĖJŲ VERTINIMAS 
 
Bus vertinama literatūrinio ir muzikinio atlikimo kokybė, bendras sceninis įvaizdis (artistiškumas, 
laikysena), atlikėjo ir akompaniatoriaus ansambliškumas. 
 
6. NOMINACIJOS 
 
Atsižvelgiant į konkurso dalyvių skaičių bus renkamas „Dainingiausias dainorėlis“, 
„Išraiškingiausias atlikėjas“, „Jauniausias atlikėjas“. Nominantai, pagal galimybes, bus apdovanoti 
asmeninėmis dovanėlėmis ir padėkos raštais. 
 
 
 
 
Organizatoriai: Švietimo paslaugų centro specialistė metodininkė - Ala Pupininkienė, tel.: 34271,  
Mokyklos darželio „Pasaka“ muzikos pedagogė Dalia Liubinienė, tel:.8 612 04865 
 
 



 
 

_______________________________________________________________________________ 
(Švietimo įstaigos pavadinimas) 

 
 
 

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ DAINŲ KONKURSO 
„DAININGIAUSIAS IKIMOKYKLINUKAS“ 

DALYVIAI 
 

 
 
 

Informaciją pateikusio asmens vardas, pavardė, pareigos, kontaktai _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalyvio vardas, 
pavardė 

Amžius Dalyvį rengusio 
pedagogo vardas, 

pavardė, 
kvalifikacija 

Kūrinio pavadinimas Papildoma 
informacija 

(dėl instrumentų ar 
kitų rekvizitų) 
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MOKINIŲ EILĖRAŠČIŲ IR MINIATIŪRŲ KONKURSAS 

„ŽODIS MANO ŠIRDYJE“ 

 

NUOSTATAI 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

● Konkurso tikslas- atskleisti, kad žodis yra geriausia erdvė augimui, kūrybai, atradimams; padėti 
pajausti žodžio galią; populiarinti ir kūrybiškai interpretuoti lietuvišką žodį, įprasminti jo vertę; 
parodyti savo santykį su kalba. 
● Konkurso tema „Žodis mano širdyje“. 
● Konkurse kviečiami dalyvauti Elektrėnų savivaldybės mokyklų 11-12 klasių mokiniai. 
● Konkursas vyksta 2016 m. kovo – balandžio mėnesiais.  
● Konkursą organizuoja VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras. 

 
II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

● Mokiniai darbus konkursui kuria savarankiškai arba vadovaujant mokytojui.  
● Vienas mokinys gali siųsti neribotą kiekį darbų. 
● Dalyvių pateikti kūrybos darbai turi būti originalūs kūriniai. 
● Prie kiekvieno kūrinio turi būti pateikta tokia informacija: autoriaus vardas, pavardė, amžius, 
kūrinio pavadinimas, mokyklos pavadinimas, klasė, mokytojo vardas, pavardė (jei mokinys kūrė 
darbą vadovaujant mokytojui). 
● Darbus prašome atsiųsti iki 2016 metų balandžio 29 d. elektroniniu paštu: 
asta.joksiene@gmail.com. 
● Darbai, gauti po nurodytos datos, nebus vertinami. 
 

III. KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 
● Atskirai vertinamas kiekvienas kūrybos darbas. 
● Darbus vertins Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro sudaryta komisija. 
● Visiems konkurso dalyvius paruošusiems mokytojams bus įteiktos padėkos.  
● Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti diplomais ir atminimo dovanėlėmis.  
● Geriausi eilėraščiai ir miniatiūros bus publikuojami spaudoje. 
  
  
 

 


