
         ELEKTRĖNŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO  
             2021 M. SAUSIO MĖN. VEIKLOS PLANAS 

         
             PATVIRTINTA 
              Švietimo paslaugų centro direktoriaus 
              2020-12-30 įsakymu Nr. 1VT-74 

 
Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 

kita informacija 
1 2 3 4 5 6 

SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS 
2021 m. 

sausio 4 d. 
10.00 val. 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 
programos „Pamokos kokybės tobulinimas: 
mokymosi organizavimas, pasiekimų ir 
pažangos vertinimas, 
orientuojantis į asmeninį kiekvieno mokinio 
pažangos siekį“ I modulis „Pamokos 
uždavinio kėlimas, orientuojantis į 
kriterijais pamatuojamą išmokimą“, 10 
val. 
Lektorė: Audronė Šarskuvienė 

A. Pupininkienė Semeliškių gimnazijos 
pedagogų bendruomenė 

Nuotoliniu 
būdu Zoom 
pagalba 

Iki 2021-01-04 
registracija 
http://semiplius.lt 
Nuoroda į nuotolinį 
susitikimą atsiųsta 
mokyklos el .pašto adresu 
 

2021 m. 
sausio 5 d. 
12.00 val. 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 
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“, 10 val. 
Lektorė: Audronė Šarskuvienė 

A. Pupininkienė Semeliškių gimnazijos 
pedagogų bendruomenė 

Nuotoliniu 
būdu Zoom 
pagalba 

Iki 2021-01-04 
registracija 
http://semiplius.lt 
Nuoroda į nuotolinį 
susitikimą atsiųsta 
mokyklos el .pašto adresu 
 



2021 m. 
sausio  

7, 8, 13, 14 d. 
12.00 val. 

Ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo 
programa „Mokinių ugdymo karjerai 
ypatumai bendrojo ugdymo mokykloje“, 
40 val. 
Lektoriai: jungtinė lektorių grupė iš Lietuvos 
karjeros specialistų asociacijos. 

A. Pupininkienė Klaipėdos rajono 
švietimo įstaigų 
karjeros specialistai, 
klasių auklėtojai, 
pedagogai 

Nuotoliniu 
būdu Zoom 
pagalba 

Iki 2021-01-07 
registracija 
http://semiplius.lt 
Nuoroda į nuotolinius 
seminarus atsiųsime 
užsiregistravusiems 
asmenims 
 

2021 m. 
sausio 11, 12, 

13 d. 
15.00 – 17.00 

val. 

Nuotoliniai skaitmeninio raštingumo 
mokymai. 
Skaičiuoklė darbui ir namams. 

 

V. Kandrotienė 
 

Pedagogai Nuotoliniu 
būdu  

Iki 2021-01-07 
Registracija 
sistemoje 
http://semiplius.lt 
ir el. p. 
vida.kandrotiene@espc.lt 
nurodant telefono nr., 
gimimo datas ir el. p. 

2021 m. 
sausio 18, 19, 

20 d. 
15.00 – 17.00 

val. 

Nuotoliniai skaitmeninio raštingumo 
mokymai. 
Būk aktyvus, unikalus ir verslus. 

 

V. Kandrotienė 
 

Pedagogai Nuotoliniu 
būdu  

Iki 2021-01-14 
Registracija 
sistemoje 
http://semiplius.lt 
ir el. p. 
vida.kandrotiene@espc.lt 
nurodant telefono nr., 
gimimo datas ir el. p. 

2021 m. 
sausio 5, 12, 

19, 26 d. 
15.00 – 17.00 

val. 

Ilgalaikės programos „Psichologinio 
atsparumo didinimas, naudojant 
dėmesingo įsisąmoninimo ugdymo 
metodus“, II modulis „Asmeninio 
atsparumo ir gerovės didinimas darbe ir 
gyvenime“ 
 

V. Kandrotienė 
 

Švietimo paslaugų 
centro bendruomenė 

Nuotoliniu 
būdu 

registruotis 
http://semiplius.lt         

2021 m.  
sausio 21 d. 
14.00 val. 

Pasidalinimas gerąja patirtimi tema 
„Skaičius ir skaitmuo 5“, grįžtamojo ryšio 
taikymas ugdymo(si) procese. 

A. Pupininkienė Priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai 

Nuotoliniu 
būdu Zoom 
pagalba 

Iki 2021-01-20 
registracija 
http://semiplius.lt 



Kietaviškių progimnazijos priešmokyklinio 
ugdymo vyr. mokytoja Edita Rulevičienė 

Nuoroda į nuotolinį 
susitikimą atsiųsime 
užsiregistravusiems 
asmenims 
 

2021 m.  Siūlomos ilgalaikės kvalifikacijos 
tobulinimo programos: 
1. Moodle – neišsemiamos galimybės 
tobulinti ugdymo procesą (Kodas211000871). 
2. Specialiųjų poreikių vaikų socializacijai 
ir ugdymui(si) palanki aplinka bendrojo 
ugdymo grupėje (Kodas 211000885). 
3. Pamokos kokybės tobulinimas: 
mokymosi organizavimas, pasiekimų ir 
pažangos vertinimas, orientuojantis į 
asmeninį kiekvieno mokinio pažangos siekį 
(Kodas 2130021464).  
4. Besimokanti bendruomenė: skaitmeninio 
švietimo link. (Kodas 211000948) 
5. Psichologinio atsparumo didinimas, 
naudojant dėmesingo įsisąmoninimo 
ugdymo metodus (Kodas 211000980). 
6. Pokyčių inicijavimas ikimokyklinio 
ugdymo įstaigoje: nuo komandos sutelkimo 
iki inovacijų diegimo (Kodas 213002263). 
7. Mokinių ugdymo karjerai ypatumai 
bendrojo ugdymo mokykloje (Kodas 
213002282). 
 

V. Kandrotienė 
A. Pupininkienė 

Pedagogai 
Elektrėnų 
bendruomenės nariai 

Kontaktiniu 
būdu ir 
nuotoliniu 
būdu.  

 

METODINIAI PASITARIMAI 



2021 m. 
sausio 4 d. 
15.00 val. 

Chemijos ir biologijos mokytojų metodinis 
pasitarimas dėl chemijos olimpiados 
organizavimo.  

V. Kandrotienė 
 

Chemijos mokytojai, 
kurių mokiniai 
dalyvauja olimpiadoje 

Nuotoliniu 
būdu. 

registruotis 
http://semiplius.lt        

2021 m. 
sausio 11 d. 
15.00 val. 

Matematikos mokytojų metodinis 
pasitarimas dėl matematikos olimpiados 
organizavimo.  

V. Kandrotienė 
 

Matematikos 
mokytojai, kurių 
mokiniai dalyvauja 
olimpiadoje 

Nuotoliniu 
būdu 

registruotis 
http://semiplius.lt         

2021 m.  
sausio 13 d. 
14.00 val. 

Technologijų mokytojų nuotolinis 
metodinis pasitarimas 2021 m. būrelio 
veiklos plano sudarymui bei olimpiados 
savivaldybėje įgyvendinimo galimybių 
aptarimui 

A. Pupininkienė 
H. Vaišvila 

Technologijų mokytojai Nuotoliniu 
būdu Zoom 
pagalba 

Iki 2021-01-12 
registracija 
http://semiplius.lt  
Nuoroda į nuotolinį 
susitikimą bus atsiųsta 
visiems 
užsiregistravusiems 
asmenims. 
Pageidautinas kuo 
gausesnis mokytojų 
dalyvavimas būrelio 
nuotoliniame posėdyje, 
nes bus aptariamos 
olimpiados sąlygos bei 
organizavimo 
savivaldybėje galimybės 

2021 m.  
sausio 14 d. 
13.30 val. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
pedagogų metodinio būrelio pasitarimas 
2021 m. būrelio veiklos plano sudarymui  

A. Pupininkienė 
I. Tviragienė 

Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai 

Nuotoliniu 
būdu Zoom 
pagalba 

Iki  2021-01-14  
registruotis 
http://semiplius.lt        

2021 m.  
sausio 14 d. 
15.00 val. 

Rusų kalbos mokytojų metodinis 
pasitarimas dėl olimpiados organizacinių 
klausimų. 

I. Rastorgujeva 
V. Pranckevičienė 

Rusų kalbos mokytojai Nuotoliniu 
būdu  
 
 

Iki  2021-01-14  
registruotis 
http://semiplius.lt        



2021 m. 
sausio 18 d. 
15.00 val. 

Fizikos mokytojų metodinis pasitarimas 
dėl fizikos olimpiados organizavimo.  

V. Kandrotienė 
 

Fizikos mokytojai, 
kurių mokiniai 
dalyvauja olimpiadoje. 

Nuotoliniu 
būdu 

registruotis 
http://semiplius.lt         

2021 m.  
sausio 20 d. 
14.00 val. 

 

Pradinių klasių mokytojų metodinių 
grupių pirmininkų metodinis pasitarimas 
2021 m. būrelio veiklos plano sudarymo bei 
renginių organizavimo klausimais 

A. Pupininkienė 
L. Živulskienė 

Pradinių klasių 
mokytojų metodinių 
grupių pirmininkai 

Nuotoliniu 
būdu Zoom 
pagalba  

Iki  2021-01-20  
registruotis 
http://semiplius.lt          

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI 
2021 m.  

sausio 4 d.– 
gegužės mėn. 

Matematikos konkursas „Matmintinis“ Matematikos 
mokytojai 

Mokiniai Švietimo 
įstaigos 

Registracija 
http://miksike.lt/ 
 

2021 m.  
sausio 7 d. 
10.00 val. 

 

59-oji mokinių chemijos olimpiada 
(9-12 kl.) 

V. Kandrotienė Registruoti 9-12 kl.  
mokiniai 

Elektrėnų 
„Versmės“ 
gimnazija 

Dalyvių sąrašus pateikti 
el. p. 
vidak.spc@elektrenai.lt   
iki 4 d. 
Olimpiados nuostatus 
galite rasti paspaudę šią 
nuorodą: 
http://www.lmnsc.lt/lt/oli
mpiados_struc_0141 
Vertinimas sausio 13 d. 
13.30 val. švietimo 
paslaugų centre 



2021 m.  
sausio 10 d. 

9.00 val. 

53-oji mokinių biologijos olimpiada (9-12 
kl.) 

V. Kandrotienė Registruoti 9-12 kl. 
mokiniai  

Nuotoliniu 
būdu 

Dalyvių sąrašus pateikti 
el. p. 
vida.kandrotiene@espc.lt  
iki sausio 7 d. Olimpiados 
nuostatus galite rasti 
paspaudę šią nuorodą: 
http://www.lmnsc.lt/lt/oli
mpiados_struc_0141 
Vertinimas 14 d. 13.30 
val.  

2021 m. 
 sausio 11 d.  – 
vasario 12 d. 

Elektrėnų savivaldybės mokinių kūrybinio 
atviruko „Kalėdinis paštas“ konkurso 
dailės darbų virtuali paroda 

A. Pupininkienė 
G. Mataitienė 

Elektrėnų savivaldybės 
mokinių kūrybiniai 
darbai 

Švietimo 
paslaugų centro 
interneto 
svetainėje 
www.espc.lt  
 

EŠPC FB tinklapis: 
https://www.facebook.co
m/elektrenuspc/?modal=s
uggested_action&notif_id
=1608659607256667&no
tif_t=page_user_activity&
ref=notif  

2021 m.  
sausio 15 d. 

9.00 val. 

69-oji mokinių matematikos olimpiada (9-
12 kl.) 

V. Kandrotienė Registruoti 9-12 kl.  
mokiniai 

Nuotoliniu 
būdu 

Darbų vertinimas 
sausio15 d., 14.30 val.  

2021 m. 
sausio 21 d. 

 9.00 val. 

68-oji mokinių fizikos olimpiada  
(9-12 kl.) 

V. Kandrotienė Registruoti 9-12 kl. 
mokiniai  

Nuotoliniu 
būdu 

Dalyvių sąrašus pateikti 
el. p. 
vida.kandrotiene@espc.lt 
iki sausio 18 d.  
Vertinimas sausio 21 d., 
13.30 val.  

2021 m. 
sausio 26 d. 

 9.00 val. 

32-oji mokinių informatikos olimpiada III 
etapo I dalis 

V. Kandrotienė Registruoti 9-12 kl.  
mokiniai 

Nuotoliniu 
būdu 

Darbų vertinimas sausio 
26 d. 

2021 m.  
sausio 27 d. 
11.45 val.  

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada 
Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9 – 
12 kl. mokiniams (II etapas) 

A. Pupininkienė 
 

9-12 kl. mokiniai 
Dėmesio svarbu ! 

Nuotoliniu 
būdu Zoom 
pagalba 

Mokinių, dalyvausiančių 
olimpiados II – ajame 
etape, sąrašus 



  Iki olimpiados 
mokiniai, 
dalyvausiantys 
olimpiadoje, privalo 
užpildyti sutikimo dėl 
asmens duomenų 
apsaugos naudojimo 
anketą, spausti šią 
nuorodą: 
https://docs.google.com
/forms/d/e/1FAIpQLSc
EjHMI2H32xSVQhZ4o
SGEc981W39WCYSi4
AatzxRi_RxJtmg/viewf
orm 

 
Nuoroda bus 
nusiųsta 
visiems 
olimpiadoje 
dalyvaujantiem
s mokiniams 

(progimnazijas, 
Semeliškių gimnazija, VšĮ 
Elektrėnų profesinio 
mokymo centras iki 5 
mokinių, Vievio 
gimnazija iki 8 mokinių, 
Elektrėnų „Versmės“ 
gimnazija iki 10 mokinių) 
iki 2021 m. sausio 18 d. 
atsiųsti elektroniniu 
paštu 
(ala.pupininkiene@espc.lt
) metodininkei Alai 
Pupininkienei  
II etapo dalyvių sąrašo 
forma pridedama.  

2021 m.  
sausio 28 d. 

9.00 val. 

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje 
dalyvavusių 9 – 12 kl. mokinių darbų 
vertinimas 

A. Pupininkienė Vertinimo komisija 
pagal EŠPC 
direktoriaus 
2020-12-30 įsakymą  
Nr. 1 VT – 73 

Nuotoliniu 
būdu Zoom 
pagalba 
 
Nuoroda bus 
nusiųsta 
visiems 
vertinimo 
komisijos 
nariams 

 

2021 m. 
sausio 29 d. 

9.00 val. 

Lietuvos mokinių jaunųjų filologų 
konkurso ir Tarptautinio jaunimo 
epistolinio rašinio konkurso darbų 
vertinimas. 

A. Pupininkienė 
 

Vertinimo komisija 
pagal EŠPC 
direktoriaus  
2020-12-30 įsakymą  
Nr. 1 VT – 72 

Nuotoliniu 
būdu Zoom 
pagalba 

Geriausius mokinių 
darbus Word formatu iki 
2021 m. sausio 25 d. 
atsiųsti elektroniniu 
paštu 
(ala.pupininkiene@espc.lt



) metodininkei Alai 
Pupininkienei   
 

2021 m.  
sausio 30 d. 

Respublikinis prof. J. Matulionio jaunųjų 
matematikų konkursas 

V. Kandrotienė Registruoti mokiniai Nuotoliniu 
būdu 

Dalyvių sąrašus pateikti 
el. p. 
vida.kandrotiene@espc.lt 
iki sausio 2 d. 

NEFORMALUS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS 
 Iki 2021 m.  
sausio 15 d. 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 
tęstinio mokymosi (NSŠ) teikėjų,  kuriems 
2020 m. skirtas finansavimas, programų 
veiklos ataskaitos 

A. Pupininkienė 
 

NSŠ programų teikėjai Veiklos 
ataskaitas  
siųsti el p.: 
ala.pupininkien
e@espc.lt  

 

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS 
2021 m. 

sausio mėn. 
 

Mokinių (vaikų) specialiųjų ugdymosi 
poreikių vertinimas. 

G. Mačionienė 
 

Elektrėnų savivaldybės 
Švietimo įstaigos. 

Pedagoginė 
psichologinė 
tarnyba. 
 

Informacija apie tikslią 
datą ir laiką iš anksto 
derinama su švietimo 
įstaigomis/tėvais 
(globėjais). 
Kontaktinis asmuo:  
G. Mačionienė 
Tel.: (8-528) 39 784. 

INFORMACIJA 
Data Veiklos pavadinimas Atsakingas  Pastabos 

Iki 2021 m. 
sausio 15 d. 

Pateikti Brandos atestatų, Brandos atestatų su 
pagyrimu ir jų priedų, Pagrindinio išsilavinimo 
ir pasiekimų pažymėjimų blankų panaudojimo 
ataskaitas.  

V. Pranckevičienė Vadovaujantis Elektrėnų švietimo paslaugų centro 2020-12-23  raštu 
Nr. 2VR-121 „Dėl išsilavinimo pažymėjimų blankų panaudojimo 
ataskaitų“ 

Iki 2021 m. 
sausio 15 d. 

Pateikti  Neformaliojo vaikų švietimo 
pažymėjimų blankų panaudojimo ataskaitą 

V. Pranckevičienė  

Iki 2021 m. 
sausio 20 d. 

Pateikti mokyklų bibliotekų 2019 metų 
statistinę ataskaitą per LIBIS programą: 

V. Pranckevičienė Pagal 2020-12-23  ŠPC raštą  Nr. 2VR – 120 „Dėl švietimo įstaigų 
bibliotekų statistinių už 2020 m. ataskaitų pateikimo“ 



www.lnb.lt skyriuje “Bibliotekininkui, LIBIS 
statistikos modulyje: 
http://statistika.libis.lt:7878/pls/apex/f?p=106    

Iki 2021 m. 
sausio 20 d. 

 

Pateikti savivaldybės švietimo įstaigų 
darbuotojų tarifikacijos sąrašus derinimui   
(2 egz.)  

V. Pranckevičienė Vadovaujantis Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu 2020-08-26  
Nr. VI.TS-177 „Dėl didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš 
savivaldybės biudžeto lėšų, skaičiaus ir dydžio Elektrėnų savivaldybės 
švietimo įstaigose nustatymo ir švietimo ir sporto įstaigų pavyzdinių 
pareigybių sąrašų patvirtinimo“ 

Iki 2021 m. 
sausio 15 d. 

Pateikti meno mokyklos ir sporto centro 
darbuotojų tarifikacijos sąrašus derinimui   
(2 egz.). 

V. Pranckevičienė  



 
 

MOKYKLOS REKVIZITAI 
 

 
_____________________________________________ gimnazijos/mokyklos mokinių, 

dalyvausiančių Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados II etape sąrašas 
 
 

9 – 10 klasių mokinių amžiaus grupės dalyviai: 
 

Eil. 
Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Mokinio asmeninio 
elektroninio pašto 

adresas 

Klasė Mokinį paruošusio 
mokytojo vardas, pavardė 

(kvalifikacija) 
     
     
     

 
11 – 12 klasių mokinių amžiaus grupės dalyviai: 

 
Eil. 
Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Mokinio asmeninio 
elektroninio pašto 

adresas 

Klasė Mokinį paruošusio 
mokytojo vardas, pavardė 

(kvalifikacija) 
     
     
     

 
 

Dėmesio svarbu ! 
Iki olimpiados mokiniai privalo užpildyti sutikimo dėl asmens duomenų apsaugos naudojimo 
anketą, spausti šią nuorodą: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEjHMI2H32xSVQhZ4oSGEc981W39WCYSi4Aatz
xRi_RxJtmg/viewform 
 
 
Informaciją pateikė                       ____________                               _________________________ 
                                                           (parašas)                                         (pareigos, vardas, pavardė) 
 
Mokyklos vadovas                                                                              __________________________ 
                                                                                                                    (vardas, pavardė)     
 

 
 
 

 


