
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 
GEGUŽĖS MĖN. RENGINIŲ PLANAS 

       PATVIRTINTA 
             Švietimo paslaugų centro direktoriaus 
             2016-04-29  įsakymu Nr. 1VT-41 

 
Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 

kita informacija 
1 2 3 4 5 6 

SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS 
2016-05-16 
14.00 val. 

Gerosios patirties sklaida „Simbolių 
mokymas.  
Nuo ko pradėti ?“ 

A. Pupininkienė 
L. Baranauskienė 
G. Mačionienė 

Logopedai, specialieji 
pedagogai 

Švietimo paslaugų 
centro posėdžių 
salė, II aukšte 

Kviečiame dalyvauti ! 

2016-05-18 
10.00 val. 

Seminaras „Supaprastinti mažos 
vertės pirkimai ir 2016 m. 
naujovės“. 
Lektorius Tomas Seikalis, advokatų 
profesinės bendrijos „Triniti LT“ 
vyriausiasis teisininkas. 

V.Mikalajūnienė Viešųjų pirkimų 
specialistai, 
darbuotojai atsakingi 
už viešųjų pirkimų 
organizavimą 

Švietimo paslaugų 
centro posėdžių 
salė, II aukšte 

Registracija  
iki 2016-05-13 
el.p. spc@elektrenai.lt  
Seminaro kaina – 27 Eur. 

2016-05-20 
10.00 val. 

Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono 
pedagoginių psichologinių tarnybų  
susitikimas su Elektrėnų savivaldybės 
ugdymo įstaigų soc. pedagogais. 
Gerosios patirties sklaida.  

1.  „Bendravimo ir 
bendradarbiavimo su tėvais 
galimybės“; 

2. „Ankstyvosios intervencijos 
programos pristatymas“. 

 
 

V. Kandrotienė 
A. Sasnauskienė 

Socialiniai pedagogai Pedagoginė 
psichologinė 
tarnyba 

Registracija  
iki 2016-05-20 
http://semiplius.lt 
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METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS 

2016-05-09 
14.00 val. 

Tikybos mokytojų metodinis 
pasitarimas gerosios patirties 
sklaida: 

1. Žaidimų panaudojimas tikybos 
pamokose; 

2. Pasakų integravimas tikybos 
pamokose. 

V. Kandrotienė 
N. Ustilienė 
 

Tikybos mokytojai Švietimo paslaugų 
centras 

Registracija  
iki 2016-05-09 
http://semiplius.lt 

2016-05-11 
15.00 val. 

 

Fizikos metodinis pasitarimas 
gerosios patirties sklaida: 

1. Energetikos sektorinio 
praktinio mokymo pristatymas, 
priemonių demonstravimas ir 
pritaikymas fizikos pamokose; 

2. Integruoto gamtos mokslų 
kurso dėstymas anglų kalba. 

V. Kandrotienė 
V. Minkevičienė 
L. Ališauskienė 

Fizikos mokytojai Profesinio mokymo 
centras 

Registracija  
iki 2016-05-11 
http://semiplius.lt 

2016-05-16 
16.40 val. 

 

Atvira pamoka tema „Simbolių, 
ženklų reikšmė“ 

R. Rakauskienė 
A. Pupininkienė 

Menų mokytojai Elektrėnų meno 
mokykla 

 

2016-05-24 
15.00 val. 

Elektrėnų savivaldybės neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 
mokymosi 2016 m. veiksmų plano 
programas vykdančių institucijų 
pasitarimas 

V.Mikalajūnienė Neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo 
teikėjai 

Švietimo paslaugų 
centro posėdžių 
salė, II aukšte 

 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI 
2016-04-04/ 
2016-05-31 

Akcija „Žinutė mokytojui“ V. Kandrotienė 
Socialiniai 
pedagogai 

5-12 klasių mokiniai Švietimo įstaigos  

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“ 

Pridedami nuostatai ir 
konkurso paraiškos 
forma 

2016-05-02 
2016-05-31 

Vievio meno mokyklos mokinių 
dailės darbų paroda 

A. Pupininkienė 
D. Daubarienė 
 

Vievio meno 
mokyklos mokinių 
dailės darbai 

Švietimo paslaugų 
centro II aukštas 
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2016-05-03 
14.30 val. 

Eilėraščių, miniatiūrų konkurso  
„Žodis mano širdyje“ vertinimas 

A.Jokšienė, 
L.Bernatavičienė 

Vertinimo komisija Elektrėnų profesinio 
mokymo centras 

 

2016-05-10 
11.00 val. 

 
 

Pradinių klasių mokinių dainų 
konkursas „Dainingiausias 
pradinukas“ 

D. Liubinienė 
A. Pupininkienė 

Dalyviai, komisija „Ąžuolyno“ 
pagrindinė mokykla 

Iki 2016-05-05 pateikti 
dalyvių paraišką 
Pridedami nuostatai ir 
konkurso paraiškos 
forma 

2016-05-12 
9.40 val. 

išvykstame nuo 
Kietaviškių 

pagr. m-klos 
10.00 val. 

išvykstame nuo 
Vievio pradinės 

mokyklos 

Pradinių klasių mokinių konkurso 
„Šviesoforas“ III etapas 
 
 

A. Pupininkienė 
 

Vievio pradinės ir 
Kietaviškių 
pagrindinės mokyklų 
komandos 

Trakų r. Lentvario 
pradinė mokykla 
Mokyklos g. 1 

 

2016-05-27 
2016-06-03 

 

Savivaldybės technologijų mokytojų ir 
jų mokinių darbų paroda 

A. Pupininkienė 
H. Vaišvila 

Technologijų 
mokytojai, mokiniai 

Elektrėnų viešosios 
bibliotekos posėdžių 
salė 

Užpildytą anketą 
(pridedama)   
iki 2016-05-17 siųsti el. 
p.: ala.spc@elektrenai.lt 

2016-05-28/29 Sporto festivalis „Sportas visiems“.  V. Kandrotienė Kūno kultūros 
mokytojai 

Palanga Tikslesnė informacija ir 
išsami festivalio 
programa bus paskelbta 
vėliau. Registracija 
būtina tel. 39826.  

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS 
2016 – 05 – 06 

9.00 val. 
PPT mobilios grupės psichologo ir 
logopedo pagalba Semeliškių vaikų 
darželyje. 

D.Mikalajūnė 
A.Lauciuvienė 
A.Būdėnienė 

Semeliškių vaikų 
darželio 
bendruomenė. 

Semeliškių vaikų 
darželis.   
 

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

2016 – 05 – 13 
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 – 05 – 18 PPT mobilios grupės psichologo D.Mikalajūnė Elektrėnų vaikų Elektrėnų vaikų PPT mobilios grupės 
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13.00 val. pagalba Elektrėnų vaikų lopšelyje – 

darželyje ,,Pasaka“. 
J. Rimkienė lopšelio – darželio 

,,Pasaka“ 
bendruomenė. 

lopšelis – darželis 
,,Pasaka“. 

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

2016 – 05 – 20 
9.00 val. 

PPT mobilios grupės psichologo ir 
logopedo pagalba Pylimų vaikų 
lopšelyje – darželyje. 

D.Mikalajūnė 
A.Lauciuvienė 
O.Stasiulevičienė 

Pylimų vaikų 
lopšelio – darželio 
bendruomenė.  

Pylimų vaikų 
lopšelis - darželis. 

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

2016 – 05 – 27 
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 – 05 – 04 
2016 – 05 – 06 
2016 – 05 – 11 
2016 – 05 - 13 
2016 – 05 - 18 

Socialinių įgūdžių programos 
,,Tiltai“ vykdymas. 

D.Mikalajūnė 
V.Rakauskienė 
 

Elektrėnų Šeimos 
namų ugdytiniai. 

Pedagoginė 
psichologinė 
tarnyba. 

Programos dalyviai: iš 
anksto numatyta tikslinė 
dalyvių grupė. 

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 

 

Gegužės 6 d. Š. m. kovo 15 d. atidarytas Vilniaus universiteto 
Jungtinis gyvybės mokslų centras (JGMC). Čia jau 
studijuoja 800 studentų, 160 doktorantų, dirba 200 

Renginio organizacinis 
partneris – VšĮ Gamtos 
mokslų ugdymo 

Renginys nemokamas, tačiau visiems 
dalyviams PRIVALOMA užsiregistruoti 
užpildant šią REGISTRACIJOS FORMĄ. 
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mokslinio-pedagoginio personalo iš VU Gamtos mokslų 
fakulteto, Biotechnologijos ir Biochemijos institutų. 
Šiame centre įrengtos 24 auditorijos, 10 naujų mokomųjų 
laboratorijų, 3 kompiuterių klasės, 23 mokslinės 
laboratorijos. Centre sukoncentruotas pagrindinis 
Lietuvos gyvybės mokslų ir molekulinės medicinos 
mokslinis potencialas.  

Gegužės 6 d. JGMC laboratorijų durys atsidarys 
Jums, mokytojai. Šią dieną kviečiame praleisti centre ir 
sužinoti apie JGMC kuriamus naujausius genomo 
redagavimo įrankius, tyrimus neuromokslų srityje, atlikti 
praktinius bandymus mokomosiose ir mokslinėse 
laboratorijose. Renginio metu bus supažindinama su 
JGMC įkurtomis edukacinėmis erdvėmis (zoologijos 
muziejumi, Herbariumo ekspozicija) bei kitomis 
galimybėmis mokinius sudominti biomokslais ir 
mokytojų kvalifikacijos kėlimu Vilniaus universitete. Šis 
renginys yra puiki galimybė apsilankyti ir gretimais, 
Nacionaliniame fizinių ir technologinių mokslų centre, 
eksponuojamoje CERN parodoje. Išsami renginio 
programa (nuolat papildoma). 

 

centras. Visais su 
renginio organizavimo 
susijusiais klausimas 
kreipkitės el. paštu 
info@gamtosmokslai.lt, 
tel. 867877447.  

 

Pažymėtina, kad praktinius darbus 
mokslinėse ir mokomosiose laboratorijose 
atlikti galimybę turės pirmi užsiregistravę 
160 mokytojų, tačiau ir visiems kitiems 
mokytojams tuo metu bus pasiūlytos 
edukacinės veiklos ir ekskursijos. Renginys 
skirtas TIK mokytojams, mokiniai į šį 
renginį nebus priimami. Nors paskaitų temos 
artimiausios biologijos ir chemijos 
mokytojams, maloniai kviečiame visus 
STEM sričių mokytojus. Dalyviams bus 
išduotas pažymėjimas.  
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ELEKTRĖNŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO MOKYMŲ GRAFIKAS 
KULTŪROS IR MENŲ FAKULTETAS 

Kuratorė Ala Pupininkienė, tel. 34 271, el.p. ala.spc@elektrenai.lt 
2016-05-17 

 
8.15 val. Tęstinis renginys - ekskursija į LMNŠC parką. 

Susipažinsime su dendrologine ir zoologine kolekcija. 
Lektorius: Almantas Kulbis 

TAU studentai Vilnius 
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(Švietimo įstaigos pavadinimas) 
 

PRADINIO UGDYMO MOKINIŲ DAINŲ KONKURSO  
„DAININGIAUSIAS PRADINUKAS“ DALYVIAI  

 

 
 
 
 Informaciją pateikusio asmens vardas, pavardė, pareigos, kontaktai ________________________ 
 
 
 
Įstaigos vadovas                       ___________________                   __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
                                                            

Dalyvio 
vardas, 
pavardė 

Amžius Dalyvį rengusio 
pedagogo 

vardas, pavardė, 
kvalifikacija 

Kūrinio pavadinimas Papildoma 
informacija 

(dėl instrumentų 
ar kitų 

rekvizitų) 
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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 švietimo 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 vieta, data ir laikas skelbiamas Švietimo paslaugų centro gegužės mėnesio veiklos plane. 
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 Pupinikienė, tel.: 34271,  
Mokyklos darželio „Pasaka“ muzikos pedagogė Dalia Liubinienė, tel:.8 612 04865 
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________________________________________________________________________________ 

(Švietimo įstaigos pavadinimas) 
 

 
 

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ DAINŲ KONKURSO 
„DAININGIAUSIAS IKIMOKYKLINUKAS“ 

DALYVIAI 
 

 

 
 Informaciją pateikusio asmens vardas, pavardė, pareigos, kontaktai _________________________ 
 
 
Įstaigos vadovas                         ___________________                   __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalyvio 
vardas, 
pavardė 

Amžius Dalyvį rengusio 
pedagogo 

vardas, pavardė, 
kvalifikacija 

Kūrinio pavadinimas Papildoma 
informacija 

(dėl instrumentų 
ar kitų 

rekvizitų) 
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_______________________________________________________________________________ 
(Švietimo įstaigos pavadinimas) 

 
 

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJŲ IR JŲ 
MOKINIŲ DARBŲ PARODOS DALYVIAI  

 
 
 
 Informaciją pateikusio asmens vardas, pavardė, pareigos, kontaktai ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalyvio 
vardas, 
pavardė 

Amžius Dalyvį rengusio 
pedagogo 
vardas, 

pavardė, 
kvalifikacija 

Kūrinio/darbelio 
pavadinimas 

Papildoma 
informacija 

(reikalingų stalų, 
darbų 

eksponavimui, 
kiekis) 

     
     
     
     
     


