
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 
2016 M. GRUODŽIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS 

                                               PATVIRTINTA 
                                Švietimo paslaugų centro direktoriaus 
                                           2016-11-30  įsakymu Nr. 1VT-69 
 
 
Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 

kita informacija 
1 2 3 4 5 6 

SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS 
2016-12-06 
15.00 val. 

Apskritasis diskusijų stalas tema 
„Mokinių skaitymo ir rašymo 
gebėjimų ugdymas“. 

A. Pupininkienė 
A. Balnienė 

Anglų kalbos 
mokytojai 

Švietimo paslaugų 
centro posėdžių 
salė  II aukšte 

Iki 2016-12-05 registruotis  
http://semiplius.lt  

2016-12-06 
15.30 val. 

Paskaita tema „Streso valdymas". 
Lektorė: mokytoja Asta Jokšienė 
 

A. Pupininkienė 
A. Jokšienė 

Visi norintys 
mokytojai, kiti 
specialistai 

VšĮ Elektrėnų 
profesinio 
mokymo centras, 
208 kab. 

Iki 2016-12-05 registruotis  
http://semiplius.lt  
Į paskaitą atsinešti šiltas 
kojines ir apklotus 
Paskaitos metu bus 
supažindinta su streso 
priežastimis, pasekmėmis, 
įvairia streso mažinimo 
metodika. 

2016-12-12 
13.00 val. 

Seminaras „Verslo plano 
rengimas. Nuo ko pradėti?“  
Lektorius Žilvinas Gelgota 
 

L.Bernatavičienė Elektrėnų 
savivaldybės 
gyventojai 

Elektrinės g. 8, 
Elektrėnai 
(buvusioje tarybos 
salėje) 

Iki 2016-12-09 
 registruotis 
http://semiplius.lt 
 
Seminaras nemokamas 

2016-12-14 
10.00 val. 

 

Gerosios patirties renginys tema 
„Logopedų ir specialiųjų 
pedagogų idėjų sklaida ir ugdymo 
priemonių pristatymas“.  
 

A. Pupininkienė 
L. Baranauskienė 
 

Logopedai ir 
specialieji pedagogai 

L/d „Žiogelis“ Iki 2016-12-13 registruotis  
http://semiplius.lt  
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2016-12-29 
9.00 val. 

Seminaras tema „Bendravimo ir 
bendradarbiavimo kultūros 
stiprinimas mokykloje". 
Lektorė: A. Pupininkienė, 
edukologijos magistrė, ŠPC 
specialistė metodininkė 

A. Pupininkienė Vievio pradinės 
mokyklos 
bendruomenė 

Vievio pradinė 
mokykla 

Iki 2016-12-22 registruotis  
http://semiplius.lt    

METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS 
2016-12-05 
15.00 val. 

Psichologų metodinis pasitarimas. 
1. 2016 m. veiklos apžvalga ir 
2017 m. veiklos plano sudarymas. 
2. I. Puronienės pranešimas 
„Psichologo vaidmuo 
pirminiame/pakartotiniame 
specialiųjų ugdymosi poreikių 
vaikų įvertinime“. 

R. Baleišienė 
V. Kandrotienė 
 

Psichologai Elektrėnų sav. 
Švietimo paslaugų 
centras 

Registracija  
http://semiplius.lt 

2016-12-07 
11.30 val. 

Metodinis pasitarimas su 
Elektrėnų meno mokyklos 
metodinės tarybos nariais tema 
„Mokyklos metodinė veikla“ 

A. Pupininkienė Elektrėnų meno 
mokyklos metodinės 
tarybos nariai, 
mokyklos 
administracija, 
Elektrėnų 
savivaldybės 
administracijos 
Švietimo, kultūros ir 
sporto vyr. 
specialistė  
J. Mikalauskienė 

Elektrėnų meno 
mokykla 

Iki 2016-12-05 registruotis  
http://semiplius.lt            

2016-12-07 
14.00 val. 

Socialinių pedagogų metodinis 
pasitarimas.  
1. 2016 m. veiklos apžvalga ir 
2017 m. veiklos plano 
sudarymas. 
2. A. Sasnauskienės pranešimas 
„Naujausių teisės aktų analizė“  

A. Dimšaitė 
V. Kandrotienė 
 

Socialiniai 
pedagogai 

Elektrėnų sav. 
Švietimo paslaugų 
centras 

Registracija 
http://semiplius.lt 
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2016-12-08 
15.00 val. 

Kūno kultūros mokytojų 
metodinis pasitarimas dėl 2016 m. 
veiklos ataskaitos ir 2017 m. 
veiklos plano sudarymo.  

N. Strasevičienė 
V. Kandrotienė 

Kūno kultūros 
mokytojai 

Elektrėnų sav. 
Švietimo paslaugų 
centras 

Registracija 
http://semiplius.lt 

2016-12-13 
14.30 val. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo pedagogų metodinis 
pasitarimas dėl veiklos plano 
sudarymo 2017 metams, 
pirmininko perrinkimo. 

A. Pupininkienė 
S. Kunauskienė 

Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai 

Švietimo paslaugų 
centro posėdžių 
salė  II aukšte 

Iki 2016-12-12 registruotis  
http://semiplius.lt           

2016-12-14 
15.00 val. 

 

Vokiečių kalbos mokytojų 
metodinis pasitarimas dėl 
vokiečių kalbos konkurso 
organizavimo 8 kl. mokiniams. 

A. Pupininkienė 
P. Liperskis 

Vokiečių kalbos 
mokytojai 

Švietimo paslaugų 
centro posėdžių 
salė  II aukšte 

Iki 2016-12-13 registruotis  
http://semiplius.lt           

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI 
2016-12-01 
2017-01-16 

Vievio meno mokyklos mokinių 
kalėdinių darbų paroda  

A.Pupininkienė 
D. Kobelevienė 

Vievio meno 
mokyklos mokiniai 

Švietimo paslaugų 
centro II aukšto 
stendai 

 

2016-12-01 
2017-01-13 

 

Pradinių klasių mokinių kūrybinių 
rašto darbų „Žiemos etiudai“ 
konkurso I etapas 
 

A. Pupininkienė Pradinių klasių 
mokinių darbai 

Švietimo įstaigos Pridedamos konkurso 
sąlygos (prieduose) 
II konkurso etapas  - darbų 
vertinimo data -  bus 
paskelbta 2017 m. sausio 
mėn ŠPC veiklos plane. 
Nugalėtojų eilėraščiai bus 
skelbiami ŠPC (ir/arba) 
Elektrėnų savivaldybės 
internetiniame tinklapyje, 
rajono spaudoje. 
 

2016-12-03 
 
 

27-asis fizikos čempionatas V. Kandrotienė 9-12 kl. mokiniai Vilnius Privaloma dalyvių 
registracija tinklapyje 
www.olimpiados.lt arba 
www.lmnc.lt iki lapkričio 30 
d. 
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Iki 2016-12-09 
registracija 
konkurse 

2016-12-20 
10.00 –  

13.00 val. – 
vertinimas 

Interjero ir eksterjero šventinės 
puošybos konkursas „Žiemos 
pasaka“ 

A. Pupininkienė 
 

Visų Elektrėnų 
savivaldybės 
švietimo įstaigų 
bendruomenės, 
NVO, kiti 

Įstaigos, 
organizacijos, 
dalyvaujančios 
konkurse 

Nuostatai pridedami 
Vertinimo komisija bus 
sudaryta atskiru ŠPC 
direktoriaus įsakymu. 
Iki gruodžio 9 d  
registruotis el.p: 
ala.spc@elektrenai.lt, žiūrėti 
nuostatus 

2016-12-12 
 

28-oji mokinių informatikos 
olimpiada II etapas 

V. Kandrotienė 8-12 kl. mokiniai „Versmės“ 
gimnazija 

Iki gruodžio 7 d. pristatyti 
ataskaitą, kurioje nurodyti, 
kiek mokinių dalyvavo 
mokyklos olimpiadoje 
(pasiskirstymą pagal 
klases), bei į II etapą 
siūlomų mokinių sąrašą. 

2016-12-22 
13.30 val. 

renkamės prie 
senelių globos 

namų 

Technologijų, dailės ir muzikos 
mokytojų bei III amžiaus 
universiteto studentų bendras 
šventinis renginys tema „Saldžios 
Kalėdos“, skirtas globos namuose 
gyvenantiems senoliams. 

A. Pupininkienė Technologijų, dailės 
ir muzikos 
mokytojai, 
III amžiaus 
universiteto studentai 

Elektrėnų 
savivaldybės 
socialinės globos 
namai 

Su savimi pasiimti 
pagamintus dirbinius, 
dovanėles. Jeigu vykti kartu 
negalėsite, darbelius 
pristatykite iki gruodžio 21 
d. į ŠPC. 
Iki gruodžio 12 d. 
užpildykite dalyvių sąrašą 
(forma pridedama) 
 

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS 
2016 – 12 – 05 

13.00 val. 
Metodinė diena Elektrėnų 
savivaldybės ugdymo įstaigų,  vaiko 
gerovės komisijų nariams, 
pedagogams, švietimo pagalbos 
specialistams, tėvams.  
 
Tema: ,,Klausos sutrikimai, jų 
klasifikacija, kochlearinė 

A.Lauciuvienė 
 
 

Elektrėnų 
savivaldybės 
ugdymo įstaigų, 
vaiko gerovės 
komisijų nariai, 
pedagogai, 
švietimo pagalbos 
specialistai, tėvai.  

Pedagoginė 
psichologinė 
tarnyba. 

Kontaktiniai asmenys:  
A.Lauciuvienė 
Tel.: (8-528) 39 784. 
Renginio darbotvarkė bus 
išsiųsta ugdymo įstaigoms.  
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implantacija. Ugdymo proceso 
ypatumai dirbant su sutrikusios 
klausos vaikais“. 
 
Metodinėje dienoje dalyvaus ir 
skaitys pranešimus Lietuvos 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centro švietimo pagalbos, 
vertinimo ir konsultavimo skyriaus 
vedėja Daiva Burkauskienė ir 
surdopedagogė Ilona 
Bliakevičienė.  

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

 
Kuratorė Ala Pupininkienė, tel. 8686 48914; 34 271, el.p. ala.spc@elektrenai.lt 

 
 

2016-12-01 
11.00 val. – 
14.00 val. 

Fenotipologija – kas tai ? Pažintinė 
pramoga „Apie ką sako tavo 
veidas ?“ 
Lektorius: Giedrius Švetkauskas 

A. Pupininkienė TAU studentai Elektrinės g. 8, 
buvusio 
savivaldybės pastato 
2 aukštas, tarybos 
salė 

Paskaita mokama, 
finansinė padėka už 
paskaitą – 2 Eur 

2016-12-15  
14.00 val. 

 

Praktinis užsiėmimas „Kalėdinis 
namų dekoras“. 
Lektorė: floristė Giedrė Tartėnienė 

A. Pupininkienė TAU studentai Elektrinės g. 8, 
buvusio 
savivaldybės pastato 
2 a., tarybos salė 

Paskaita nemokama 
Dalyvių prašytume atsinešti 
savo vazą ar kitą indą, 
kuriame norėtų dekoruoti 

2016-12-21 
14.00 val. 

Paskaita „Viešas kalbėjimas“ 
Lektorė: Ala Pupininkienė, Švietimo 
paslaugų centro specialistė 
metodininkė 

A. Pupininkienė Vievio TAU 
studentai 
 
 
 
 
 

Vievio kultūros 
centras 

Paskaita nemokama 
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ŽMOGAUS SOCIALINĖS APLINKOS, KRAŠTOTYROS IR TURIZMO FAKULTETAS 
 

Kuratorė Lina Bernatavičienė, tel. 39 826, 8 670 50 130, el.p. lina.spc@elektrenai.lt 
2016-12-07 

(trečiadienis) 
15.00 val. 

Paskaita „2016-ieji - Portugalijos jubiliejiniai metai“. Jubiliejus 
skirtas Portugalijos sostinės pasididžiavimui Balandžio 25-sios 
kabančio tilto 50-osioms metinėms. Lektorė, Medardo Čoboto 

Trečiojo amžiaus universiteto Turizmo fakulteto dekanė Teodora 
Dilkienė 

Renginių salė (2 aukštas). Elektrinės g. 8 (buvusioje Elektrėnų sav. 
Tarybos salėje) 

2016-12-14 
(trečiadienis) 

15.00 val. 
 

Paskaitų ciklas „Lietuvos istorija“ (tęsinys). Lektorė, 
humanitarinių mokslų docentė, dr. Vida Kniūraitė 

Renginių salė (2 aukštas). Elektrinės g. 8 (buvusioje Elektrėnų sav. 
Tarybos salėje) 

SVEIKOS GYVENSENOS IR DVASINIO TOBULĖJIMO FAKULTETAS 
 

Kuratorė Vida Kandrotienė, tel. 39 826, el.p. vidak.spc@elektrenai.lt 
2016-12-13 
15.00 val. 

	

Paskaita „Miego sutrikimai“. Lektorė –Elektrėnų PPT 
psichologė Ingrida Puronienė 

Elektrėnų sav. Švietimo paslaugų centras 

        



           PATVIRTINTA 
         Elektrėnų savivaldybės 

                                                                                     Švietimo paslaugų centro direktoriaus 
       2013 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr.1 VT-61 

 
KŪRYBINIŲ RAŠTO DARBŲ "ŽIEMOS ETIUDAI" KONKURSO NUOSTATAI 

 
 

I. TIKSLAI 
 

1. Skatinti vaikų kūrybinius polinkius ir gebėjimus, ugdyti filologinę kultūrą. 
2. Lavinti mokinių fantaziją. 
3. Stiprinti rašymo įgūdžius, lietuvių kalbos žinias. 
4. Suteikti galimybę įprasminti žiemos, Kalėdų džiaugsmą. 
 
 

II. KONKURSO VIETA IR LAIKAS 
 

5. Konkursas organizuojamas gruodžio - sausio mėnesiais (nuo gruodžio 2d. iki sausio 15 d. kuriami 
rašto darbai mokyklose vyksta atranka mokyklose, nuo sausio 16 d.- konkurso savivaldybės etapas, 
darbų atranka, viešinimas spaudoje bei interneto prieigose). 
6. Konkursą organizuoja Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centras. 
7. Konkursas skelbiamas Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro gruodžio ir sausio 
mėnesio renginių plane. 
 
 

III. DAL YVIAI 
 

8. Konkurse dalyvauja Elektrėnų savivaldybės mokyklų pradinių klasių mokiniai. 
 
 

IV. KONKURSO SĄLYGOS 
 

9. Konkursui mokiniai pateikia savo kūrybos rašto darbus (žanrai gali būti įvairūs, pvz. rašiniai, 
eilėraščiai, pasakos, miniatiūros) 
10. Rašto darbų apimtis neribojama. 
11. Vertinimo darbų kriterijai: idėjos ir temos atitikimas, kūrybiškumas, originalumas, meniškumas, 
kalbos ir rašto kultūra. 
12. Rašto darbai turi būti pateikiami ant švarių, baltų A4 formato lapų. 
13. Darbai turi būti pateikti atspausdinti kompiuteriu. 
14. Mokinio vardas, pavardė, amžius, klasė, mokyklos pavadinimas nurodoma lapo viršuje; 
mokytojo vardas, pavardė nurodoma kitoje lapo pusėje. 
15. Mokykla iš kiekvienos klasės komplekto gali pateikti ne daugiau kaip po 2 rašto darbus. 
 
 

V. DARBŲ VERTINIMAS 
 
 

16. Konkursui pateiktus rašto darbus vertins Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro 
sudaryta vertinimo komisija. 
17. Geriausiai įvertinti darbai bus viešinami Elektrėnų savivaldybės arba Švietimo paslaugų centro 
internetiniame tinklapyje. Pagal galimybes - vietinėje spaudoje. 
18. Kūrybinių rašto darbų autoriai (konkurso laureatai), pagal galimybes, bus apdovanojami 
asmeninėmis dovanėlėmis bei padėkomis. 
 
 
 
Nuostatus parengė Kietaviškių pagrindinės mokyklos pradinių klasių vyr. mokytoja Lina 
Živulskienė 
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                                        PATVIRTINTA 
                                                                                      Elektrėnų savivaldybės 
                                                                                      Švietimo paslaugų centro direktoriaus 

       2015 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr.1 VT-88 
 

INTERJERO IR EKSTERJERO ŠVENTINĖS PUOŠYBOS KONKURSAS 
,,ŽIEMOS PASAKA“ 

 
I BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.  Konkursą organizuoja ir vykdo Elektrėnų meno mokykla ir Elektrėnų švietimo paslaugų 
centras. 
2. Interjero ir eksterjero šventinės puošybos konkurso ,,Žiemos pasaka“ nuostatai numato tikslus, 
reglamentuoja reikalavimus dalyviams, konkurso organizavimo ir apdovanojimų tvarką. 
 

II TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
4. Konkurso tikslas - išreikšti savo individualų santykį su aplinka. 
5. Konkurso uždaviniai - skatinti tausoti, puoselėti ir puošti savo gyvenamąją aplinką. 
 

III DALYVIAI 
6. Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo, neformalaus ugdymo 
įstaigos, bibliotekos, bendruomeninės organizacijos ir kitos užsiregistravusios įstaigos.  
 

IV ORGANIZAVIMO TVARKA 
7.  Konkurso etapai: 
7.1. Įstaigos, pageidaujančios dalyvauti konkurse, savo teritorijoje išrenka vieną puošybinę 
kompoziciją, kuri pateikiama  finaliniam etapui. 
7.2 Registracija vykdoma iki gruodžio 9 d. Registruojantis prašome užpildytą spausdintinėmis 
raidėmis lentelę pateikti Elektrėnų sav. Švietimo paslaugų centro specialistei metodininkei Alai 
Pupininkienei elektroniniu paštu: ala.spc@elektrenai.lt  
 
Įstaigos pavadinimas  
Ekspozicijos pavadinimas  
Ekspozicijos autorių vardas/pavardė 
 
 
 

 

Vadovo vardas/pavardė 
Kontaktinis telefonas 

 

 
IV VERTINIMAS 

8. Interjero ir eksterjero ekspozicijos finalinio etapo vertinimas vyks gruodžio 20 d. nuo 10-13 
val. 
9. Konkurso vertinimo komisija sudaroma ir patvirtinama Elektrėnų sav. Švietimo paslaugų centro 
direktoriaus  įsakymo tvarka.  
10. Reikalavimai ekspozicijoms: originali, estetiška, darni su aplinka kompozicija, laisvai 
renkantis mastelį ir medžiagas. 
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_______________________________________________________________________________ 
(Švietimo įstaigos pavadinimas) 

 
GERUMO AKCIJOS ELEKTRĖNŲ SENELIŲ GLOBOS NAMUOSE DALYVIAI  

 

 
 
 
 Informaciją pateikusio asmens vardas, pavardė, pareigos, kontaktai ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalyvio vardas, pavardė Kūrinio/darbelio 
pavadinimas/vnt. 

Papildoma 
informacija 
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2016 m.m. INFORMATIKOS OLIMPIADOS I ETAPO ATASKAITA 
 

Mokykla/gimnazija 
 

 
Klasė 

I etapo 
dalyvių 
skaičius 

Siunčiamų į II etapą 
moksleivių Vardai ir 

Pavardės 

Klasė Moksleivius mokiusių 
mokytojų Vardai ir 

Pavardės 
     
     
     
     
     

Iš viso     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


