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

         PATVIRTINTA 
                                    Švietimo paslaugų centro direktoriaus 
                                                                                                                                                                                   2017-03-31 įsakymu Nr. 1VT-54 

                                                  
Data, laikas 

Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 
kita informacija 

1 2 3 4 5 6 

SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS 
2017 m. 

balandžio 3 d. 
11.30 val.  - 

I grupė 
 

Gerosios patirties sklaidos renginys – 
praktinis užsiėmimas tema „Skaitmeniniai 
produktai sėkmingai vaikų ateičiai“. 
Lektorė: Eglė Giedraitienė, leidyklos 
„Šviesa“ regiono pardavimų koordinatorė 

A. Pupininkienė Elektrėnų pradinės 
mokyklos pradinių 
klasių mokytojai 

Elektrinės g. 8 Renginys nemokamas. 
Bus išduodamos 
pažymos. 

2017 m. 
balandžio 3 d. 

13.30 val.  - 
II grupė 

Gerosios patirties sklaidos renginys – 
praktinis užsiėmimas tema „Skaitmeniniai 
produktai sėkmingai vaikų ateičiai“. 
Lektorė: Eglė Giedraitienė, leidyklos 
„Šviesa“ regiono pardavimų koordinatorė 

A. Pupininkienė Visi norintys 
dalyvauti pradinių 
klasių mokytojai 

Elektrinės g. 8 Renginys nemokamas. 
Bus išduodamos 
pažymos. 

2017 m.  
balandžio 5 d. 

9.30 val. 
išvykimas nuo 

ŠPC 

Edukacinė išvyka į Lietuvos nacionalinę 
Martyno Mažvydo biblioteką. 

V. Pranckevičienė Švietimo įstaigų 
bibliotekininkai 

Lietuvos 
nacionalinė 
Martyno Mažvydo 
biblioteka 

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

2017 m. 
balandžio 6 d. 

12.00 val. 

Seminaras tema „Margučių marginimas“. 
Lektorė: Ona Patronaitienė 

A. Pupininkienė Visi norintys 
dalyvauti 
mokytojai 

Elektrėnų 
profesinio mokymo 
centras, 106 kab. 

Iki 2017-04-07  
registruotis 
http://semiplius.lt       
Seminaro kaina: 3 eur  
Bus išduodami 
kvalifikacijos 
pažymėjimai. 
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2017 m. 

balandžio 10 d. 
12.00 val. 

Seminaras tema „Kūrinių interpretacijos ir 
techninių problemų sprendimo būdai 
fortepijono pamokoje“ 
Lektorius: Jurgis Aleknavičius 

A. Pupininkienė 
O. Navickienė 

Visi norintys 
dalyvauti muzikos 
(fortepijono) 
mokytojai 

Elektrėnų meno 
mokykla 

Iki 2017-04-07  
registruotis 
http://semiplius.lt      
Seminaras mokamas. 
Bus išduodami 
kvalifikacijos 
pažymėjimai. 

 
 
 

2017 m. 
balandžio10 d. 

10.30 val. 
 
 
 

balandžio10 d. 
14.00 val. 

 
 

balandžio11 d. 
11.30 val. 

 
 

balandžio11 d. 
13.00 val. 

 
 

balandžio11 d. 
14.00 val. 

Gerosios patirties sklaida metodinėse 
dienose Elektrėnų meno mokykloje: 
 
Metodinės priemonės pristatymas paskaita 
tema „Groju, klausau, vertinu“ (trukmė – 1 
val) 
 
 
 
Metodinė konsultacija – praktinis užsiėmimas 
tema „Grojimo trombonu pagrindai“ (trukmė 
– 2 val) 
 
Praktinis užsiėmimas tema „H. Klassen 
muzikiniai eskizai ir jų interpretavimo 
galimybės“ (trukmė – 1.val. 30 min. ) 
 
Metodinis pranešimas tema „Meno mokyklos 
mokytojų autentiškos lyderystės ir mokinių 
kūrybiškumo sąsajos“ (trukmė – 30 min. ) 
 
Praktinis užsiėmimas tema „Molio terapija: 
lipdau, kuriu“ (trukmė – 2 val) 

A. Pupininkienė 
 
 
 
Daiva Pilkienė, 
Kaišiadorių meno 
mokyklos mokytoja 
metodininkė 
 
 
Mindaugas Valaitis, 
M.K. Čiurlionio 
menų mokyklos 
mokytojas 
 
Ona Navickienė, 
mokytoja 
metodininkė 
 
 
Asta Balnionytė, 
mokytoja 
 
 
 
Rasa Rakauskienė, 
vyr. mokytoja 
 
 

Visi norintys 
dalyvauti menų 
mokytojai 

Elektrėnų meno 
mokyklos salė 

Iki 2017-04-07  
registruotis 
http://semiplius.lt       
Bus išduodamos 
pažymos. 
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2017 m. 

balandžio 12 d. 
14.00 val. 

Seminaras „Brandos darbo rengimo 
metodologiniai reikalavimai ir vertinimo 
kriterijai“. 
Lektorė Valdonė Indrašienė, Mykolo 
Romerio universiteto Edukologijos ir 
socialinio darbo instituto direktorė, profesorė. 
Brandos darbo metodikos rengėja, 
įgyvendinimo sklaidos lektorė. 

V. Kandrotienė Mokytojai Elektrinės g. 8,  
(buvusio 
savivaldybės 
pastato 2 aukštas, 
tarybos salė) 

Seminaras mokamas 
nuo 10  iki 15 Eur. 
Priklausys nuo dalyvių 
skaičiaus. 
Registracija iki 2017-
04-11 
http://semiplius.lt 

2017 m.  
 
 
 

balandžio 12 d. 
11 val.  

 
balandžio 12 d. 

11.30 val. 
 
 

balandžio 12 d. 
12.15 val. 

 

Dailės metodinė diena Vievio meno mokykloje 
tema „Dailės ugdymas: tendencijos, patirtys ir 
kryptys“: 
 
Metodinis pranešimas „Spalvos naudojimas 
erdvinėje raiškoje“ 
 
 
Metodinis pranešimas „Projektas „Lietuviško 
žodžio kelias““ 
 
 
Metodinis pranešimas „Keramikos menas“ 

A. Pupininkienė 
A. Kasputienė 
 
 
Daina Daubarienė, 
dailės ir amatų 
mokytoja 
 
Augenis Kasputis, 
dailės mokytojas 
metodininkas 
 
Adelė Kasputienė, 
dailės mokytoja 
ekspertė 

Visi norintys 
dalyvauti menų 
mokytojai 

Vievio meno 
mokykloje, 5 
kabinetas 

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

2017 m. 
balandžio12 d. 

13.00 val. 

Seminaras tema „Vidaus įsivertinimo 
veiklos organizavimas ir tyrimo instrumentų 
panaudojimas“. 
Lektorė: Renata Liagienė, Skriaudžių 
pagrindinės mokyklos direktorė 

A. Pupininkienė Elektrėnų meno 
bendruomenė 

Elektrėnų meno 
mokykla 

Iki 2017-04-12  
registruotis 
http://semiplius.lt     
Seminaras mokamas. 
Bus išduodami 
kvalifikacijos 
pažymėjimai. 

2017 m.  
 
 
 

balandžio 13 d. 
10 val.  

Muzikos metodinė diena Vievio meno 
mokykloje tema „Muzikinio ugdymo 
aktualijos“: 
 
Atvira pamoka „Muzikos išraiškos priemonių 
sampratos formavimas fortepijono pamokoje“ 

A. Pupininkienė 
A. Kasputienė 
 
 
Violeta 
Sotnikovienė, 

Visi norintys 
dalyvauti menų 
mokytojai 

Vievio meno 
mokykloje 
 
 
7 kabinetas 
 

Iki 2017-04-11  
registruotis 
http://semiplius.lt       
Bus išduodamos 
pažymos 
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balandžio 13 d. 
11 val. 

 
 

balandžio 13 d. 
11.30 val. 

 
balandžio 13 d. 

12.00 val. 

 
 
 
Metodinis pranešimas „Projektas „Muzikinė 
pasaka““ 
 
 
Metodinis pranešimas „Scenofobija“ 
 
 
Atvira pamoka “Gitaros kūrinio mokymosi 
procesas“ 

fortepijono 
mokytoja 
metodininkė 
 
Liauda Vaitkūnaitė, 
fortepijono vyr. 
mokytoja 
 
Sigutė Gervienė, 
akordeono mokytoja 
metodininkė 
 
Pavelas Biriukovas, 
gitaros mokytojas 

 
 
 
 
10 kabinetas 
 
 
 
10 kabinetas 
 
 
 
4 kabinetas 

2017 m. 
balandžio 13 d. 

9.00 val.. 

Edukacinė išvyka į Energetinių labirintų ir 
geometrinių figūrų parką. 
Susitikimas su Plungės rajono 
matematikos mokytojais. 

V. Kandrotienė 
A. Čerkasovienė 
 

Matematikos 
mokytojai 

Plungės rajonas Registracija 
http://semiplius.lt 

2017 m. 
balandžio 21 d.   

9.30 val. 

Gerosios patirties sklaidos renginys tema 
„Pabelskime į vaiko širdį per kalbą ir etninį 
ugdymą“ 

A. Pupininkienė 
I. Kontrimienė 

Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai 

Lopšelis darželis 
„Drugelis“ 

Iki 2017-04-20  
registruotis 
http://semiplius.lt        
Bus išduodamos 
pažymos 

2017 m. 
balandžio 26 d. 

13.00 val. 

Seminaras „Gabių vaikų ugdymas“ 
Lektorė: Aida Šimelionienė 

A. Pupininkienė Vievio pradinės 
mokyklos 
bendruomenė 

Vievio pradinė 
mokykla 

Iki 2017-04-25  
registruotis 
http://semiplius.lt     
Seminaras mokamas. 
Bus išduodami 
kvalifikacijos 
pažymėjimai. 

METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS 
Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 

kita informacija 
2017 m. 

balandžio 3 d. 
14.30 val. 

Informacinių technologijų mokytojų 
metodinis pasitarimas. 
1. Metodinis pranešimas „Robotų 

V. Kandrotienė 
N. Kriščiūnienė 
A.Valentinavičius 

Informacinių 
technologijų 
mokytojai 

Profesinis mokymo 
centras 

Registracija 
http://semiplius.lt 



 5 
panaudojimas Europos jaunimo 
programavimo įgūdžių tobulinimui“. 
2. Einamieji klausimai. 

D. Strakšienė 

2017 m. 
balandžio 11 d. 

10.00 val. 

Fizikos, chemijos mokytojų metodinis 
pasitarimas. 
1. Metodinis pranešimas „Skaitymo ir 
rašymo įgūdžių ugdymas fizikos ir chemijos 
pamokose“. 
2. Metodinės priemonės „Fizikos vaizdo 
pamokos“ pristatymas. 

V. Kandrotienė 
V. Kubilienė 
S. Klimovičienė 

Fizikos, chemijos 
mokytojai 

Švietimo paslaugų 
centras 

Registracija 
http://semiplius.lt 

2017 m. 
balandžio 20 d.  

13.00 val. 

Logopedų ir specialiųjų pedagogų 
metodinis pasitarimas 

A. Pupininkienė 
L.Baranauskienė 

Logopedai, 
specialieji 
pedagogai 

Rungos g. 5, 
Švietimo paslaugų 
centro posėdžių 
salė 

 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI 
Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 

kita informacija 
2017 m. 

balandžio 1 d. 
Matematikos konkurso „Matmintinis“ finalas V. Kandrotienė Užsiregistravę 

mokiniai 
VDU, Informatikos 
fakultetas (Vileikos 
g. 8, Kaunas) 

 

2017 m. nuo 
balandžio 3 d. 
iki gegužės 2 d. 

Vievio meno mokyklos mokinių dailės darbų 
paroda 

A.Pupininkienė 
V. Debesienė 
 

mokinių dailės 
darbai 

Švietimo paslaugų 
centro II aukštas 

Turime 12 kamštinių 
stendų 

2017 m. 
balandžio 4 d. 

8.30 val. 

Elektrėnų savivaldybės 8 kl. mokinių anglų 
kalbos kalbėjimo konkursas 

A. Pupininkienė 
A. Dočkus 

Užsiregistravę 
dalyviai, vertinimo 
komisija 

„Ąžuolyno“ 
progimnazija 

Nuostatai pridedami 

2017 m. 
balandžio 10 d. 

11.00 val. 

Elektrėnų savivaldybės vaikų ir jaunimo 
piešinių konkurso  „Lietuviško žodžio kelias“ 
darbų vertinimas 

A. Pupininkienė 
A. Kasputis 
J. Chmieliauskienė 

Vertinimo komisija 
pagal ŠPC 
direktoriaus 2017-
03-20 įsakymą Nr. 
1VT - 48 

Vievio meno 
mokykla 

 

2017 m.  
 
 
 
 

Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų 
ugdytiniams skirtas muzikinis meninis 
projektas tema „Labas smuikui nuskambės ir 
draugystė prasidės“. 
 

A. Pupininkienė 
R. Gritienė 

Ikimokyklinio 
ugdymo vaikai 

Elektrėnų vaikų 
lopšelis – darželis 
„Pasaka“, 
Elektrėnų mokykla 
– darželis 

Nuostatai pridedami 
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balandžio 20 d. 
10.00 – 11.30 

val. 
 

balandžio27 d. 
10.00 – 11.30 

val. 

Muzikinis spektaklis ir dailės užsiėmimas 
vyks Elektrėnų vaikų lopšelyje – darželyje 
„Pasaka“ 
 
 
Muzikinis spektaklis ir dailės užsiėmimas 
vyks Elektrėnų mokykloje – darželyje 
„Žiogelis“ 

„Žiogelis“ 

 2017 m.  
balandžio 20 d. 

11.00 val.  

9-10 klasių mokinių ekonomikos olimpiados 
II etapas 

V. Pranckevičienė 
P. Tenikis 
 

9-10 klasių 
mokiniai, 
vertinimo komisija 

Elektrinės g. 8. Vertinimo komisija 
renkasi taisyti darbus – 
12 val. 

2017 m. 
balandžio 27 d. 

9.15 val. 

Visuotinė atvirų durų diena tėvų darbovietėse 
„Šok į tėvų klumpes“. „Ąžuolyno“ 
progimnazijos mokinių vizitas į Elektrėnų 
savivaldybę. 

A. Pupininkienė 
A. Kučinskienė 

„Ąžuolyno“ 
progimnazijos 
mokiniai 

Švietimo paslaugų 
centro posėdžių 
salė 

 

2017 m. 
balandžio 28 d. 

9.30 val. 

Teatro diena „Žiogelis 2017“ A. Pupininkienė 
L. Komparskienė 

Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai 

Mokykla darželis 
„Žiogelis“ 

Maloniai kviečiame į 
renginį! Nuostatai ir 
registracijos priedai 
pridedami 

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS 
Preliminarios 

datos: 
2017 m. 

balandžio 4, 6, 
11, 13, 18, 20, 

25, 27 d. 
 

Mokinių (vaikų) specialiųjų ugdymosi 
poreikių vertinimas. 

A.Lauciuvienė 
 

Semeliškių 
gimnazijos, 
Elektrėnų 
,,Ąžuolyno“ 
progimnazijos, 
Kietaviškių 
pagrindinės 
mokyklos,  
Elektrėnų 
mokyklos – 
darželio 
,,Žiogelis“, 
Vievio 
gimnazijos, 
,,Diemedžio“ 
ugdymo centro 

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. 
 



 7 
(Elektrėnų šeimos 
namai), Vievio 
lopšelio – darželio 
,,Eglutė“ 
ugdytiniai. 

2017 m. 
balandžio 5 d. 

12.15 val. 

Atvejo aptarimas su Elektrėnų lopšelio – 
darželio ,,Drugelis“ vaiko gerovės komisija.  
 

A.Lauciuvienė, 
I.Puronienė, 
I.Kontrimienė 
 

Elektrėnų lopšelio 
– darželio 
,,Drugelis“ vaiko 
gerovės komisija 
ir  PPT 
specialistai. 

Elektrėnų lopšelis – 
darželis 
,,Drugelis“. 

 

2017 m. 
balandžio 6 d. 

10.00 val. 
 

Diskusija  -  pasitarimas Elektrėnų 
pradinėje mokykloje  apie mokinių, turinčių 
specialiųjų ugdymosi poreikių dalyvavimą 
NMPP (nacionalinis mokinių pasiekimų 
patikrinimas). 

A.Lauciuvienė,  
I. Mačionytė 

Elektrėnų  
pradinės 
mokyklos 
mokytojai, 
specialistai, 
administracija. 

Elektrėnų pradinė 
mokykla. 

Šis renginys 
organizuojamas, 
siekiant mokinių 
pasiekimų gerinimo, 
atsižvelgiant į 2015 – 
2016 m.m. 
standartizuotų testų 
rezultatus.  

2017 m. 
balandžio 10 d. 

9.00 val. 
 

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

S. Ceslevičienė Elektrėnų vaikų 
lopšelio – darželio 
,,Pasaka“ 
bendruomenė. 

Elektrėnų vaikų 
lopšelis – darželis 
,,Pasaka“. 

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

2017 m. 
balandžio 19 d. 

9.00 val. 
 

PPT mobilios grupės specialiojo pedagogo  
individuali ir grupinė veikla Pylimų vaikų 
lopšelyje - darželyje. 

M.Sajetienė  Pylimų vaikų 
lopšelio - darželio 
bendruomenė. 

Pylimų vaikų 
lopšelis - darželis. 

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

2017 m. 
balandžio 21 d. 

10.00 val. 
 

PPT mobilios grupės psichologo individuali 
ir grupinė veikla Kietaviškių pagrindinėje 
mokykloje.  

S. Ceslevičienė Kietaviškių 
pagrindinės 
mokyklos 
bendruomenė.  
 

Kietaviškių 
pagrindinė 
mokykla. 

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

2017 m. 
balandžio 26 d. 

9.00 val. 
 

PPT mobilios grupės specialiojo pedagogo 
individuali ir grupinė veikla Semeliškių vaikų 
darželyje. 

M.Sajetienė Semeliškių vaikų 
darželio 
bendruomenė.  

Semeliškių vaikų 
darželis.   
 

PPT mobilios grupės 
specialusis pedagogas 
atvyksta į įstaigą. 
(8-528) 39 784. 
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2017 m. 

balandžio 3 d. 
balandžio 6 d. 
balandžio 19 d. 
balandžio 20 d. 
balandžio 24 d. 
balandžio 26 d. 
nuo 15. 00 val. 

Projekto ,,Mergaičių programa“ 
vykdymas. 

A.Sasnauskienė 
S. Ceslevičienė 
 

Elektrėnų Šeimos 
namų ugdytinės. 

Pedagoginė 
psichologinė 
tarnyba. 

Projekto dalyviai: iš 
anksto numatyta 
tikslinė dalyvių grupė: 
13 – 18 metų mergaitės. 

ELEKTRĖNŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO MOKYMŲ GRAFIKAS 
ŽMOGAUS SOCIALINĖS APLINKOS, KRAŠTOTYROS IR TURIZMO FAKULTETAS 

Kuratorė Lina Bernatavičienė, tel. 39 826, 8 670 50 130, el.p. lina.spc@elektrenai.lt	
2017 m. 

balandžio 12 d. 
8.00 val. 

Ekskursija į Dieveniškes „Dieveniškių 
iškyšulys“  

L.Bernatavičienė TAU studentai Jašiūnai, Turgeliai, 
Dieveniškės, 
Norviliškės 

 

2017 m. 
balandžio 19 d.  

8.00 val. 

Ekskursija į Birštoną „Birštonas su 
Nemuno kilpomis ir degustacinė 
programa „Deserto istorija“ 
Karališkojoje rezidencijoje” 

L.Bernatavičienė TAU studentai Birštonas  

2017 m. 
balandžio 26 d. 

8.00 val. 

Ekskursija „Panemunės pilys, Kadagių 
slėnis, Gelgaudiškio dvaras“ 

L.Bernatavičienė TAU studentai Panemunė  

 

TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO (toliau - TAU) RENGINIŲ GRAFIKAS 
KULTŪROS IR MENŲ FAKULTETAS 

2017 m.  
balandžio 6 d. 

9.00 val. 

Edukacinė išvyka į LRT (Lietuvos radijas 
ir televizija). Apžiūrėsime muziejų bei 
studijas. Pagal galimybes stebėsime 
filmuojamas laidas. 

A. Pupininkienė TAU studentai Vilnius Registruotis nuo 2017-
03-15 iki 2017-04-02 
Būtina turėti su savimi 
asmens dokumentą. 
Dalyvių skaičius – 19 
Kelionė nemokama  

2017 m.  
balandžio 27 d. 

12.00 val. 
 
 

Susitikimas su aktore Larisa 
Kalpokaite.  Aktorė žavi savo nuoširdumu 
ir išskirtiniu balsu, susipažinkime iš arčiau. 

A. Pupininkienė TAU studentai Elektrinės g. 8 Kviečiame visus TAU 
studentus.  Susitikimas 
nemokamas. 
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SVEIKOS GYVENSENOS IR DVASINIO TOBULĖJIMO FAKULTETAS 
Kuratorė Vida Kandrotienė, tel. 39 826, el.p. vidak.spc@elektrenai.lt 

2017 m. 
 balandžio 

4d. 
15.00 val. 

Paskaita „Aromaterapija fizinei ir 
dvasinei sveikatai“. Lektorė Stefanija 
Savicke, sveiko gyvenimo būdo 
propaguotoja, Reiki holistinio gydymo 
propaguotoja. 

V. Kandrotienė TAU studentai Elektrinės g. 8 

 



             PATVIRTINTA 
Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ 
direktoriaus 2017 m. kovo 20 d.  
įsakymu Nr. 1 V-12 

 
SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ TEATRO DIENOS  

„ŽIOGELIS–2017“ NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniams skirtos Teatro dienos 

„ŽIOGELIS–2017“ nuostatai reglamentuoja Improvizacijų festivalio tikslą, uždavinius, rengėjus, 

dalyvius bei sąlygas. 

II. TEATRO DIENOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI 

2. Teatro dienos tikslas – skatinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčius vaikus bendrauti vaizdų, garsų, judesio kalba, išgyventi kūrybinį 

džiaugsmą, pasitenkinimą, sėkmės jausmą.  

3. Teatro dienos uždaviniai: 

• Stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės ikimokyklinių ugdymo 

institucijų; 

• Lavinti vaikų meninius gebėjimus ir kompetencijas, sudarant galimybes jų 

gebėjimams atsiskleisti; 

• Ugdyti muzikinius, vaidybinius gebėjimus improvizuojant; 

• Skatinti ugdytinius ir pedagogus įsitraukti į meninę-kūrybinę veiklą, pasidalinti 

gerąja patirtimi. 

III. TEATRO DIENOS PROGRAMOS GAIRĖS 

4. Pasakos, dainos, eilėraščio ar kito kūrinio savita, originali interpretacija, kuri  

apjungia muziką, kalbą, fizinę energiją, judesį ir t.t. 

IV. TEATRO DIENOS DALYVIAI 

5. Teatro dienoje kviečiami dalyvauti savivaldybės ikimokyklinių ugdymo įstaigų 

ugdytiniai. 



 
 

6. Ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogai gali parengti stendinius pranešimus 

(meninių veiklų projektai). 

V. TEATRO DIENOS LAIKAS IR VIETA 

7. Teatro diena „Žiogelis–2017“ įvyks 2017 m. balandžio 28 d. Mokykloje-

darželyje „Žiogelis“. Pradžia – 9.30 val. 

VI. TEATRO DIENOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

8. Teatro dienoje norinčios dalyvauti įstaigos užpildo registracijos formą (Priedas 

Nr. 1., 2.) iki 2017 m. balandžio 14 d. ir atsiunčia el. paštu laima.ziogelis@gmail.com. 

9. Užsiregistravę dalyviai gauna patvirtinimą el. paštu. 

10. Parengtas stendinis pranešimas turi atitikti temą, pageidautina, kad jame 

atsispindėtų praktinė veikla. 

11. Stendiniai pranešimai. Reikalavimai stendiniam pranešimui: stendinis pranešimas 

turi būti vaizdus (rekomenduojama pateikti nuotraukas, piešinius, lankstinukus ir pan.), 

informatyvus, aiškus ir aktualus dalyviams. Stendinio pranešimo formatas - A1 vertikalus lapas. 

Pranešimas turi būti paruoštas eksponavimui: nurodyta stendinio pranešimo tema, stendą rengusio 

asmens(-ų) vardas, pavardė, kvalifikacinė kategorija ir institucijos, kuriai atstovauja, 

pavadinimas. 

VII. TEATRO DIENOS RENGĖJAI 

12. Teatro dieną „Žiogelis–2017“ rengia Elektrėnų mokykla-darželis „Žiogelis“. 

13. Už Teatro dienos įgyvendinimą atsakingi: 

13.1. Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ direktorė Irena Meškauskienė.  

13.2. Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ darbo grupė: 

13.2.1. Laima Komparskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, darbo 

grupės vadovė; 

13.2.2. Saulė Gustienė, vyr. ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, 

koordinatorė; 

13.2.3. Laura Baranauskienė, vyr. logopedė; 

13.2.4. Danguolė Arbačiauskienė vyr. ikimokyklinio ugdymo auklėtoja; 

13.2.5. Regina Padvelskienė vyr. ikimokyklinio ugdymo auklėtoja; 



 
 

13.2.6. Jolita Dzimidavičienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja; 

13.2.7. Lina Česonienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja. 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

17. Užsiregistravusiems dalyviams Teatro dienos programa bus išsiųsta ne vėliau kaip 

iki 2017 m. balandžio 24 d. nurodytu elektroninio pašto adresu. 

18. Teatro dienos dalyviams ir pranešėjams bus išduotos pažymos apie dalyvavimą 

renginyje. 

    Priedas Nr. 1 

TEATRO DIENOS „ŽIOGELIS–2017“  

DALYVIO ANKETA 

Atstovaujamos įstaigos pavadinimas  

Vadovo vardas, pavardė  

Pasirodymo dalyvių skaičius  

Pasirodymo pavadinimas  

Pasirodymo trukmė  

El. paštas, telefonas                  

Reikalingos techninės priemonės (pvz. ekranas, 

projektorius, garso kolonėlės) 

 

 
Priedas Nr. 2 

 
TEATRO DIENOS „ŽIOGELIS-2017“ 

STENDINIŲ PRANEŠIMŲ REGISTRACIJOS LENTELĖ 

 
Atstovaujamos įstaigos  pavadinimas, 
pranešimo autoriaus vardas, pavardė 

 

Pranešimo tema  

El. paštas, telefonas                  

 



 
 

      PATVIRTINTA 
Elektrėnų meno mokyklos direktoriaus 
2017-03-27 įsakymu Nr. V1-16 

 

SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ UGDYTINIAMS 
SKIRTO MUZIKINIO-MENINIO PROJEKTO 

„LABAS SMUIKUI NUSKAMBĖS IR DRAUGYSTĖ PRASIDĖS“ 
 

NUOSTATAI 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniams skirto muzikinio-meninio projekto  

„LABAS SMUIKUI NUSKAMBĖS IR DRAUGYSTĖ PRASIDĖS“ nuostatai reglamentuoja 

projekto tikslą, uždavinius, rengėjus, dalyvius bei sąlygas. 

 
II. PROJEKTO TIKSLAS, UŽDAVINIAI 

 
2.   Projekto tikslas - atrasti Elektrėnų savivaldybėje gabių, talentingų muzikai, dailei vaikų,  

lavinti jų meninį skonį, gebėjimus, kompetencijas sudarant galimybes vaikų gebėjimams 

atsiskleisti. 

3. Projekto uždaviniai: 

• Stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės ikimokyklinių ugdymo institucijų. 

• Skatinti vaikų ir mokinių kūrybiškumą, saviraišką. 

• Gyvai atliekamos klasikinės muzikos emocionalus poveikis jaunajam klausytojui. 

• Mokytojų ir mokinių bendravimas ir bendradarbiavimas organizuojant muzikinius- 

meninius renginius. 

 
III. PROJEKTO DARBO GRUPĖ 

 

4. Projekto idėjos autorė, muzikinio spektaklio scenarijaus, dekoracijų kūrėja, koordinatorė –  

organizatorė EMM smuiko mokytoja-metodininkė Rima Gritienė. 

5. Projekto kuratorius: EMM direktorius Evaldas Petkevičius. 

6. Projekto partneriai: Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centras, Elektrėnų m/d  

„Žiogelis“, Elektrėnų l/d „Drugelis“, Elektrėnų l/d „Pasaka“.  

7.   Projekto dalyviai: smuiko mokytoja Ieva Laučkaitė, dailės skyriaus mokytojos Rasa 

Rakauskienė ir Julija Davidavičienė, mokytojos R. Gritienės smuiko klasės mokiniai, 

koncertmeisterė Gintarė Šatinskaitė – Bingelė Elektrėnų savivaldybės ugdymo institucijų: Elektrėnų 



 
 

m/d „Žiogelis“, Elektrėnų l/d „Drugelis“, Elektrėnų l/d „Pasaka“ ikimokyklinių grupių ugdytiniai ir 

jų auklėtojos.  

IV. PROJEKTO VIETA IR LAIKAS 
 

8. Muzikiniai spektakliai ir dailės užsiėmimai vyks: 

Elektrėnų vaikų lopšelyje - darželyje „Pasaka“ — 2017 m. balandžio 20 d.,  

Elektrėnų mokykloje - darželyje „Žiogelis“ — 2017 m. balandžio 27 d.,  

Elektrėnų vaikų lopšelyje - darželyje „Drugelis“  — 2017 m. gegužės 4 d., nuo 10.00 iki 11.30 val.  

Baigiamojo projekto renginys vyks: 

Elektrėnų meno mokyklos salėje — 2017 m. gegužės 11 d. 18.00 val.  

17.30 val. vaikučiai su tėveliais kviečiami dalyvauti dailės darbų parodos „LABAS SMUIKUI 

NUSKAMBĖS IR DRAUGYSTĖ PRASIDĖS“ atidaryme. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

9. Projekto renginiai bus skelbiami balandžio, gegužės mėnesio Elektrėnų meno mokyklos interneto 

tinklalapyje www.elektrenu.meno.mokykla@gmail.com kont.tel. 8 528 39816.  

Projekto dalyviams už dalyvavimą bus išduodamos padėkos.  

Daugiau informacijos teikia projekto koordinatorė Rima Gritienė el. paštu: 

rima.gritiene@gmail.com arba tel. 8 616 09746. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

       PATVIRTINTA 
                                       Elektrėnų savivaldybės 

                                                                                     Švietimo paslaugų centro direktoriaus 
                                                                                           2017 m. kovo 6 d. įsakymu Nr.1 VT - 45 
 

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 8 – TŲ KLASIŲ MOKINIŲ ANGLŲ KALBOS 
KALBĖJIMO KONKURSO NUOSTATAI  

I. BENDROJI DALIS 
	

1. Šios sąlygos reglamentuoja Elektrėnų savivaldybės 8 –tų klasių mokinių anglų kalbos kalbėjimo 
konkurso (toliau – Konkursas)  tikslus, organizavimo tvarką, reikalavimus dalyviams, vertinimą, 
dalyvių apdovanojimą ir finansavimą. 

II. KONKURSO TIKSLAS 

2. Konkurso tikslai: 
2.1. Ugdyti mokinių domėjimąsi anglų kalba. Skatinti kūrybinių gebėjimų plėtojimą, 
bendradarbiavimą, panaudojant kalbos mokėjimo galimybes, gebėjimą reikšti nuomonę anglų kalba. 

2.2. Skatinti mokytojų kūrybiškumą ir iniciatyvumą mokant mokinius anglų kalbos inovatyviais 
metodais ir didinant mokinių galimybes.   

III. REIKALAVIMAI KONKURSO DALYVIAMS 

 
3. Konkurse gali dalyvauti 8 klasės mokiniai, kurie mokosi anglų kalbos Elektrėnų savivaldybės 
bendrojo ugdymo įstaigose (iki 5 mokinių iš kiekvienos švietimo įstaigos). 

 
IV. KONKURSO ORGANIZAVIMO LAIKAS IR VIETA 

 
4. Konkurso I etapas vyksta mokyklose einamųjų metų vasario arba kovo mėnesį (pasirinktinai). 
Konkurso pirmąjį etapą organizuoja, rengia užduotis, vykdo organizacinį darbą mokyklos vadovo 
įsakymu patvirtinta komisija. 
4.1. Konkurso II etapas laikas ir vieta skelbiama Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro 
(toliau – Centras) kovo arba balandžio mėnesio veiklos plane. 
 

V. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

5. Konkurso organizatorius – Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centras (toliau – 
Organizatorius). 
5.1. Konkurso užduotis parengia anglų kalbos mokytojai. Užduočių rengėjas skiriamas anglų kalbos 
mokytojų metodinio būrelio posėdžio protokolu. 
5.2. Konkurso vertinimo komisija sudaroma anglų kalbos metodinio pasitarimo metu. 
5.3. Konkurso užduotis saugo, daugina, išdalina, surenka ir perduoda Konkurso vertinimo komisijai 
Organizatorius. 



 
 

5.4. Organizatorius pildo Konkurso ataskaitą, kurią skelbia viešai Švietimo paslaugų centro 
tinklalapyje. 
 

 
VI. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS 

 
6. Paraiškas pateikti iki Centro kovo arba balandžio mėnesio veiklos plane paskelbtos datos,  
elektroniniu paštu: ala.spc@elektrenai.lt Kontaktinis telefonas 8 528 34271. 
 

Paraiškos pavyzdys 
Mokyklos pavadinimas 

 
Eil. 
Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Klasė Mokytojo vardas, pavardė  

1.    
 
 

VII. KONKURSO FINANSAVIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 
 
7. Diplomus, padėkas ir apdovanojimus atsižvelgdamas į finansines galimybes skiria Elektrėnų 
savivaldybės švietimo paslaugų centras. 
 

____________________________________ 

	

 


