
         ELEKTRĖNŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO  
             2020 M.  KOVO MĖN.  VEIKLOS  PLANAS 

        
              PATVIRTINTA 
              Švietimo paslaugų centro direktoriaus 
              2020-02-28 įsakymu Nr. 1VT-24 

 
Data, 
laikas 

Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 
kita informacija 

1 2 3 4 5 6 
SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS 

2020 m.  
kovo 4, 18 d. 

19.00 val. 

Šv. Rašto studijų ciklas 
 ,,Pažinkime Šventąjį Raštą“.  
Lektorius: kun. A. Akelaitis 

V. Kandrotienė 
M. Kuliešienė 
R. Šabūnienė 

Tikybos mokytojai Elektrėnų parapijos 
salė 

Registracija  
sistemoje 
http://semiplius.lt 

2020 m.  
kovo 6 d. 
12.00 val. 

Konferencija „Manyje gyvos abi kultūros“. 
Lektorė: Žydų kilmės lietuvė I. Veisaitė 

A. Pupininkienė 
V. Dobrovolskienė 
J. Chmieliauskienė 

Visi norintys Rungos g. 24, 
Elektrėnų Literatūros 
ir meno muziejus 

2020-03-05  
registruotis 
http://semiplius.lt        
Konferencija skirta 
minint žydų kultūros 
metus. 

2020 m.  
kovo 10, 24 d. 

13.30 val. 
 

Tęstinis seminaras mokytojų padėjėjoms, 
dirbančioms ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo grupėse tema 
,,Mokytojų padėjėjų vaidmuo ugdant alfa 
kartos vaikus ir integruojant ypatingus 
vaikus į grupę/bendrojo ugdymo klasę‘‘  
(40 val.). 
Lektorė: Sigita Burvytė, LEU SEF Socialinio 
ugdymo katedros docentė, įmonės VšĮ "Vaikų 
ugdymas" vadovė 

A. Pupininkienė Ikimokyklinių 
švietimo įstaigų 
auklėtojų padėjėjos  

Rungos g. 5, 
Švietimo paslaugų 
centro posėdžių salė  
(208 kab.) 

2020-03-09 
registruotis 
http://semiplius.lt           
Renginys mokamas 
Kaina 1 asmeniui už 
2 dienų seminarą: 30 
– 35 Eur, priklauso 
nuo dalyvių 
skaičiaus. 

2020 m.  
kovo 12, 25 d. 

10.00 val. 
16 val. 

Seminaras mokytojų padėjėjoms, 
dirbančioms bendrojo ugdymo įstaigose 
tema ,,Mokytojų padėjėjų vaidmuo ugdant 
alfa kartos vaikus ir integruojant ypatingus 

A. Pupininkienė Mokytojų 
padėjėjoms, 
dirbančioms su 
ypatingais vaikais 

Rungos g. 5, 
Švietimo paslaugų 
centro posėdžių salė  
(208 kab.) 

2020-03-10 
registruotis 
http://semiplius.lt           
Renginys mokamas 



vaikus į grupę/bendrojo ugdymo klasę‘‘  
(40 val.). 
Lektorė: Sigita Burvytė, LEU SEF Socialinio 
ugdymo katedros docentė, įmonės VšĮ "Vaikų 
ugdymas" vadovė 

bendrojo ugdymo 
įstaigose 

Kaina 1 asmeniui už 
2 dienų seminarą: 30 
– 35 Eur, priklauso 
nuo dalyvių 
skaičiaus. 

METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS 
2020 m.  

kovo 16 d. 
14.00 val. 

 

Edukacinės priemonės ,,Garso „š“ tarimo 
įtvirtinimas žodžiuose" pristatymas 

A. Pupininkienė 
R. Čižienė 

Logopedai, 
specialieji 
pedagogai 

Rungos g. 5, 
Švietimo paslaugų 
centro metodinis 
kabinetas  (207 kab.) 

Iki 2020-03-13  
registruotis 
http://semiplius.lt       

2020 m. 
 kovo 19 d. 
14.00 val. 

Bendrojo ugdymo mokyklų muzikos 
mokytojų metodinis pasitarimas 

A. Pupininkienė 
G. Barzdaitienė 

Bendrojo ugdymo 
mokyklų muzikos 
mokytojai 

Rungos g. 5, 
Švietimo paslaugų 
centro metodinis 
kabinetas  (207 kab.) 

Iki 2020-03-18  
registruotis 
http://semiplius.lt           

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI 
2020 m.  

kovo 2-31 d.  
Vievio gimnazijos mokinių dailės darbų 
paroda 

A. Pupininkienė 
V. Debesienė 

Vievio gimnazijos 
mokinių darbai 

Rungos g. 5, 
Elektrėnų Švietimo 
paslaugų cento II 
aukštas 

 

2020 m.  
kovo 3 d. 
10.00 val. 

 

Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių 
technologijų olimpiados „2020 Miniatiūra 
20x20“ II - asis etapas.  

A. Pupininkienė 7 – 12 kl. mokiniai,  
vertinimo komisija 

Rungos g. 5, 
Švietimo paslaugų 
centro metodinis 
kabinetas (208 kab.) 

 

2020 m. 
 kovo 4 d. 
10.00 val. 

6-8 kl. mokinių geografijos olimpiada 
„Mano gaublys“ 

V. Kandrotienė 6-8 kl. mokiniai Rungos g. 5, 
Švietimo paslaugų 
centras (208 kab.) 

Vertinimo komisija 
renkasi 2020-03-04 
13.30 val. Švietimo 
paslaugų centre. 

2020 m. 
 kovo 5 d. 
10.00 val. 

9-12 kl. mokinių geografijos olimpiada 
„Mano gaublys“ 

V. Kandrotienė 9-12 kl. mokiniai Rungos g. 5, 
Švietimo paslaugų 
centras (208 kab.) 

Vertinimo komisija 
renkasi 2020-03-05 
13.30 val. Švietimo 
paslaugų centre. 



2020 m.  
kovo 5 d. 
10.00 val. 

 

Bendrojo ugdymo bei meno mokyklų 
mokinių dailės olimpiados „Lietuvos 
raudonoji knyga“ II - asis etapas. 

A. Pupininkienė 
 

Vertinimo 
komisija, 
olimpiados 
dalyviai,  8 – 12 kl. 
Mokiniai 

Rungos g. 5, 
Elektrėnų meno 
mokykla, dailės 
skyrius 

  

2020 m.  
kovo 7 d. 

 

25-asis prof. K. Baršausko fizikos 
konkursas 

V. Kandrotienė 8-12 kl. mokiniai Kaunas, KTU  
Studentų g. 50,  

Mokytojams 
išankstinė 
registracija iki  
2020-03-02.  

Darbus 
pristatyti iki 

2020 m.  
kovo 17 d. 

Respublikinis vaikų kūrybinių darbų 
konkursas „Tautodailės lobynai“. 

A. Pupininkienė 
E. Petkevičius 
A. Urbietis 

Lietuvos darželių, 
pradinių, 
pagrindinių 
mokyklų, 
gimnazijų ir meno 
mokyklų  mokiniai 
nuo 5 iki 18 metų 

Rungos g. 5, 
Elektrėnų meno 
mokykla, dailės 
skyrius 

Darbus siųsti: 
Elektrėnų meno 
mokykla, Rungos g. 
5, LT-26110 
Elektrėnai, su 
nuoroda: Konkursui 
„Tautodailės 
lobynai“ 
Nuostatai pridedami 

Darbus 
pristatyti iki 

2020 m. 
kovo 17 d.  

Elektrėnų savivaldybės vaikų piešinių 
konkursas „Tautodailės stebuklai“ 

A. Pupininkienė 
E. Petkevičius 
A. Urbietis 

darželių, pradinių, 
pagrindinių 
mokyklų, 
gimnazijos ir meno 
mokyklų mokiniai 
nuo 5 iki 18 metų. 

Rungos g. 5, 
Elektrėnų meno 
mokykla, dailės 
skyrius 

Darbus siųsti: 
Elektrėnų meno 
mokykla, Rungos g. 
5, LT-26110 
Elektrėnai, su 
nuoroda: Konkursui 
„Tautodailės 
lobynai“ 
Nuostatai pridedami 



2020 m.  
kovo 17 d.  
9.00 val. 

 
2020 m. 

kovo 17 d. 
14.00 val. 

Raštingiausio aštuntoko konkursas 
 
 
 
Konkurso darbų vertinimas 

A. Pupininkienė 
N. Sodaitienė 
A. Liutkevičienė 

8 kl. mokiniai 
 
 
 
Vertinimo komisija 
pagal ŠPC 
direktoriaus 2020-
01-31 įsakymą Nr. 
1VT – 10 

Rungos g. 24, 
„Ąžuolyno“ 
progimnazija 
 
 
„Ąžuolyno“ 
progimnazija 

Konkurso nuostatai 
ir registracijos 
dalyvių forma 
pridedama. 
Iki 2020-03-12 el.p 
ala.spc@elektrenai.lt   
atsiųsti dalyvių 
sąrašus. 

2020 m. 
 kovo 17 d. 

9.00 val. 

33-oji Lietuvos  mokinių geografijos 
olimpiada (9-12 kl.) 

V. Kandrotienė 9-12 kl. mokiniai Rungos g. 5, 
Švietimo paslaugų 
centras (208 kab.) 

Olimpiados 
nuostatus galite rasti 
paspaudę šią 
nuorodą:  
http://www.lmnsc.lt/
lt/geografijos 
Mokinių darbų 
vertinimas 2020-03-
17 13.30 val. 
Švietimo paslaugų 
centre. 

2020 m. 
 kovo 19 d. 

8-11 val. 

Tarptautinis matematikos konkursas 
„Kengūra 2020“ 

V. Kandrotienė Registruoti 
mokiniai 

Švietimo įstaigose Mokinių darbus į 
ŠPC pristatyti ne 
vėliau kaip iki  
2020-03-20 
 12.00 val. 

2020 m.  
kovo 20, 21 d. 

9.00 val. 

Gavėnios rekolekcijos  
Lektorius: kunigas Mindaugas Martinaitis 

V. Kandrotienė Tikybos mokytojai Kaišiadorių 
vyskupijos svečių 
namai „Birštono 
tulpė“ Birutės g. 21, 
Birštonas 

Registracija iki  
2020-03-16  el. p. 
katechetikos.c@kai
siadoriuvyskupija.lt 
Atvykimas:  
2020-03-20,  18.00 
val. išvykimas 2020-
03-21, 17.00 val., 
auka 10 eur.  



 2020 m.  
kovo 25 d. 
11.00 val. 

 
2020 m. 

kovo 25 d. 
12.00 val.  

Pradinių klasių 3 – 4 klasių mokinių 
matematikos olimpiados II etapas 
 
 
Darbų taisymas 
 

 

A. Pupininkienė 
 
 
 
 
 

 

3 - 4 klasių 
mokiniai, 
vertinimo komisija 
pagal ŠPC 
direktoriaus 2020-
02- įsakymą Nr. 
1VT - 8 

Rungos g. 5, 
Švietimo paslaugų 
centro posėdžių salė  
(207 kab.) 
 
 

 

Iki 2020-03-17 
A. Pupininkienei el 
paštu: 
ala.spc@elektrenai.lt    
pateikti dalyvių 
sąrašus (forma ir 
nuostatai pridedami) 
 

2020 m.  
kovo 25 d. 
14.00 val. 

Konkurso „Raštingiausias trečiokas“ 
užduočių sudarymo ir vertinimo komisijos 
susirinkimas 

A. Pupininkienė 
L. Živulskienė 
 

vertinimo komisija  Rungos g. 5, 
Švietimo paslaugų 
centro metodinis 
kabinetas 
(207 kab.) 

Iki 2020-03-31 
A. Pupininkienei el 
paštu: 
ala.spc@elektrenai.lt    
pateikti dalyvių 
sąrašus. 
 

2020 m.  
kovo 25 d. 

9 val. 

14-oji 5-8 kl. mokinių biologijos olimpiada V. Kandrotienė Registruoti 
mokiniai 

Rungos g. 24, 
„Ąžuolyno“ 
progimnazijoje 

Vertinimo komisija 
renkasi 2020-03-25 
13.30 val. 
„Ąžuolyno“ 
progimnazijoje. 

2020 m.  
kovo mėnuo. 

Sąmoningumo didinimo mėnuo BE 
PATYČIŲ   
  

V. Kandrotienė 
Socialiniai  
pedagogai 
 

Mokiniai Švietimo įstaigose Visą kovo mėnesį 
švietimo ir ugdymo 
įstaigos savo 
bendruomenėms 
organizuoja ir vykdo 
veiklas, skirtas 
patyčių prevencijai ir 
kitokio žeminančio 
elgesio stabdymui. 
Renginių sąrašus 
atsiųskite el.p. 
vidak.spc@elektrena
i.lt 
 



2020 m.  
kovo viduryje 

(data bus 
patikslinta)  

Konkursas „Ką žinai apie Lietuvos 
kariuomenę“ II etapas. 

V. Kandrotienė Registruoti 
mokiniai 

Elektrėnų „Versmės“ 
gimnazija 

Iš vienos mokyklos į 
antrąjį etapą patenka 
ne daugiau 3 
mokinių. Užpildytą 
registracijos anketą 
mokytojas iki kovo 
13 d. atsiunčia el. p. 
mokiniukonkursas
@kam.lt 

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS 
 

2020 m. 
kovo mėn. 

 

Mokinių (vaikų) specialiųjų ugdymosi poreikių 
vertinimas. 

G. Mačionienė 
L. Baranauskienė 
 

Numatoma:  
Elektrėnų vaikų 
lopšelio – darželio 
,,Drugelis“, 
Elektrėnų 
,,Ąžuolyno“ 
progimnazija, 
Pylimų lopšelio – 
darželio, Vievio 
,,Eglutės“ lopšelis 
– darželis, 
Kietaviškių 
pagrindinės 
mokyklos mokiniai 
(vaikai).  

Pedagoginė 
psichologinė 
tarnyba. 
 

Informacija apie 
tikslią datą ir laiką iš 
anksto derinama su 
ugdymo 
įstaigomis/tėvais 
(globėjais). 
Kontaktiniai 
asmenys:  
G. Mačionienė 
L. Baranauskienė 
Tel.: (8-528) 39 784. 

2020 m. 
kovo 13 d. 
9.00 val. 

PPT mobilios grupės socialinio pedagogo veikla 
Semeliškių vaikų darželyje ,,Gandriukas“: 
,,Sąmoningumo didinimo mėnuo BE 
PATYČIŲ“.  

A. Sasnauskienė 
 

Semeliškių vaikų 
darželio 
,,Gandriukas“ 
bendruomenė. 

Semeliškių vaikų 
darželis 
,,Gandriukas“. 

PPT mobilios grupės 
socialinis pedagogas 
atvyksta į įstaigą. 
Tel.: (8-528) 39 784.  

2020 m. 
kovo 20 d. 
9.00 val. 

PPT mobilios grupės socialinio pedagogo veikla 
Pylimų lopšelyje – darželyje: ,,Sąmoningumo 
didinimo mėnuo BE PATYČIŲ“. 

A. Sasnauskienė 
 

Pylimų lopšelio - 
darželio 
bendruomenė. 

Pylimų lopšelis - 
darželis. 

PPT mobilios grupės 
socialinis pedagogas 
atvyksta į įstaigą. 
Tel.: (8-528) 39 784.  



 

ELEKTRĖNŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO MOKYMŲ GRAFIKAS 

KULTŪROS IR MENŲ FAKULTETAS 
Kuratorė Ala Pupininkienė, tel. 39 826, el.p. ala.spc@elektrenai.lt 

 
2020 m.  

kovo 26 d. 
8.00 val. 

Išvykstame 
nuo ŠPC 
kiemelio 

Ekskursija į Lietuvos prezidento Antano 
Smetonos dvarą. Taip pat lankysimės 
Užugirio mokykloje – muziejuje bei Siesikų 
pilyje. 

A. Pupininkienė TAU studentai Ukmergė Registruotis  
nuo 2020-03-02 
tel: 868648914  
Dalyvio mokestis – 10 
eur 
Dalyvių skaičius – 18. 
Turėti su savimi 
pensininko 
pažymėjimą. 

ŽMOGAUS SOCIALINĖS APLINKOS, KRAŠTOTYROS IR TURIZMO FAKULTETAS 
Kuratorė Vida Pranckevičienė, tel. 39 826, 8 686 38 404, el.p. vidap.spc@elektrenai.lt 

 
2020m.  

kovo 17 d. 
15.00 val. 

 

Paskaitų ciklas „20 a. Lietuvos istorijos 
klausimai“.  
Lektorė: humanitarinių mokslų docentė, dr. 
Vida Kniūraitė, 

V. Pranckevičienė TAU studentai Švietimo paslaugų 
centro posėdžių salė 
Rungos g. 5 

 

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

 
2020 m. 

kovo 16 d. 
9.00 val. 

Paskaita „ Onkologiniai susirgimai, jų 
priežastys ir profilaktika “.  
Lektorius: Tomas Vilunas, gydytojas 
nutriciologas, natūropatas, diagnostas. 

V. Kandrotienė TAU studentai Švietimo paslaugų 
centro salė 

 

 
 



VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS 
KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINAI 

2020 m. 
kovo 19 d.  
12.00 val. 
16.00  val. 

I valstybinės kalbos mokėjimo 
kategorijos egzaminas 

V.Mikalajūnienė Užsiregistravę 
dalyviai 

Rungos g. 5,  
Švietimo paslaugų 
centras (208 kab.) 

Registracija būtina 
 iki 2020-03-12 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
pagrindų  egzaminas 

2020 m.  
kovo 20 d.  
12.00 val. 

II ir III valstybinės kalbos 
mokėjimo kategorijos egzaminas 
 

V.Mikalajūnienė Užsiregistravę 
dalyviai 

Rungos g. 5, 
Švietimo paslaugų 
centras (208 kab.) 

Registracija būtina  
iki 2020-03-12 



  PATVIRTINTA 

  Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų   

  centro direktoriaus 

  2012 m. vasario 14 d. Nr.1VT - 31 

 

 

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS RAŠTINGIAUSIO AŠTUNTOKO KONKURSO 

ORGANIZAVIMO SĄLYGOS 
  

 

I. BENDROSIOS SĄLYGOS  

 

 1. Šios sąlygos reglamentuoja Raštingiausio aštuntoko konkurso (toliau – Konkursas)  

tikslus, organizavimo tvarką, reikalavimus dalyviams, vertinimą, dalyvių apdovanojimą ir 

finansavimą. 

II. KONKURSO TIKSLAS 

 

2. Konkurso tikslai: 

2.1. tobulinti rašytinės kalbos vartojimo gebėjimus, ugdyti mokinių kalbos, kaip tautos 

kultūros dalies suvokimą, gebėjimą kurti tekstą; 

2.2. pateikti užduotis, skatinančias teorinių žinių taikymą. 

 

 

III. REIKALAVIMAI KONKURSO DALYVIAMS 

 

 3. Konkurse gali dalyvauti 8 klasės mokiniai.  

  

 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

 4.  Konkurso organizatorius – Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centras (toliau – 

Organizatorius) 

            5. Konkurso užduotis parengia lietuvių kalbos mokytojai. Užduočių rengėjas skiriamas 

lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio posėdžio protokolu. 

            6.  Konkurso vertinimo komisija sudaroma lietuvių kalbos metodinio pasitarimo metu. 

 7. Konkurso užduotis saugo, daugina, išdalina, surenka ir perduoda Konkurso vertinimo 

komisijai Organizatorius. 

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

tinklalapyje. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

V. KONKURSO FINANSAVIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 

 

 9. Diplomus, padėkas ir apdovanojimus atsižvelgdamas į finansines galimybes skiria 

Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centras. 

________________________________________ 

 

 

 

 

SUDERINTA 

Elektrėnų savivaldybės  

Lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio 

2012 m. vasario 8 d. protokolu Nr. 1 ST - 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

_______________________________________________________________________________ 
(Švietimo įstaigos pavadinimas) 

 
 

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ RAŠTINGIAUSIO 8 –TOKO KONKURSO 

DALYVIAI  
 

P.S. iki 5 mokinių iš kiekvienos įstaigos 

 
 Informaciją pateikusio asmens vardas, pavardė, pareigos, kontaktai ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė Amžius/klasė Dalyvį rengusio 

pedagogo vardas, 

pavardė, kvalifikacija 

Papildoma 

informacija 

 

    

    

    

    

    



 

    PATVIRTINTA 

                         Elektrėnų savivaldybės 

                                                                             Švietimo paslaugų centro direktoriaus 

                                                                                        2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr.1 VT - 14 

 
 

 
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TREČIŲ IR KETVIRTŲ KLASIŲ MOKINIŲ 

MATEMATIKOS OLIMPIADOS NUOSTATAI 
 

I. BENDROJI DALIS 
 

1. Šie nuostatai reglamentuoja Elektrėnų savivaldybės 3-ių ir 4-ų (pradinių) klasių mokinių 

matematikos olimpiados (toliau – Olimpiada) tikslą, uždavinius, reglamentuoja rengimo, 

vykdymo ir vertinimo tvarką. 

 

                                                       II. TIKSLAS 
 

2. Sudaryti galimybę gabių vaikų saviraiškai ir gebėjimų įsivertinimui. 

 

III. UŽDAVINIAI 
 

3. Skatinti vaikus ankstyvame amžiuje domėtis matematika ir jos pasireiškimu aplinkoje. 

4. Ugdyti pradinio mokyklinio amžiaus vaikų mokslinį kritinį mąstymą, kūrybiškumą, 

savarankiškumą, atkaklumą; 

5.  Ankstyvame amžiuje rasti itin gabius vaikus ir juos ugdyti, skatinti jų pastangas.  

 

IV. DALYVIAI 

 

7. Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų 3-ių ir 4-ų pradinių klasių mokiniai (iš kiekvienos 

mokyklos klasės komplekto po 1-ą mokinį). 
 

V. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO LAIKAS IR VIETA 
 

8. Olimpiados I etapas vyksta mokyklose einamųjų metų vasario arba kovo mėnesį 

(pasirinktinai). Olimpiados pirmąjį etapą organizuoja, rengia užduotis, vykdo organizacinį darbą 

mokyklos vadovo įsakymu patvirtinta komisija. 

9. Olimpiados II etapas vyksta Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centre (toliau – 

Centras) kovo mėnesį (informacija skelbiama Centro veiklos plane).  

 

VI.  OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 
10. Olimpiadą organizuoja Centras kartu su Pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio 

nariais. 

11. Mokiniai užduotis atlieka VŠĮ „Gabių vaikų akademija“ LPMO (Lietuvos pradinukų 

matematikos olimpiada) rengėjų pateiktuose arba Elektrėnų savivaldybės Pradinio ugdymo 

mokytojų metodinio būrelio (toliau – Būrelis) narių paruoštuose užduočių atlikimo lapuose.  

12. Olimpiados užduotys atliekamos savarankiškai. Užduočių sprendimo metu dalyvis gali 

naudotis savo įprastomis rašymo ir braižymo priemonėmis. Pastebėjus nesąžiningą elgseną 

dalyvis pašalinamas iš Olimpiados, o jo darbas nevertinamas. 

13. Užduočių atlikimo laikas – 1 valanda. 



 

VII. OLIMPIADOS UŽDUOČIŲ RENGIMAS, VERTINIMAS 

 
14. Vertinimo komisija sudaroma kiekvienais metais Elektrėnų savivaldybės mokyklų pradinio 

ugdymo mokytojų metodiniame būrelyje, fiksuojama protokole bei tvirtinama Centro 

direktoriaus įsakymu. 

15. Olimpiados II etape naudojamos Savivaldybių etapui parengtos LPMO (Lietuvos pradinukų 

matematikos olimpiada) arba Elektrėnų savivaldybės Pradinio ugdymo mokytojų metodinio 

būrelio narių paruoštos užduotys (tai nusprendžiama einamųjų metų Būrelio metodiniame 

pasitarime ir užfiksuojama būrelio protokole). 

16.  Olimpiadoje vertinamas užduoties atlikimas ir gautas rezultatas; jei užduotyje nurodoma 

pateikti atlikimo aprašymą, be atlikimo aprašymo pateiktas rezultatas nevertinamas. 

17. Olimpiados nugalėtojais tampa daugiausiai taškų surinkę dalyviai. Geriausius rezultatus  (1-

ą vietą) pasiekę mokiniai dalyvauja LPMO (Lietuvos pradinukų matematikos olimpiada)  šalies 

mokyklų 3-ių ir 4-ų klasių mokinių nacionaliniame konkurse. 

 

 
VIII. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS 

 
18. Paraiškas pateikti iki Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro vasario arba kovo  

mėnesio veiklos plane paskelbtos datos,  elektroniniu paštu: ala.spc@elektrenai.lt Kontaktinis 

telefonas 8 528 34271. 

 
Paraiškos pavyzdys 

Mokyklos pavadinimas 
3  kl. mokinių grupė: 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Klasė Mokytojo vardas, pavardė  

1.    

 

4  kl. mokinių grupė: 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Klasė Mokytojo vardas, pavardė  

1.    

 

IX. APDOVANOJIMAS 
 

19. Prizinių vietų laimėtojai, pagal galimybes, bus apdovanoti prizais bei padėkos raštais. 

20. Olimpiados rezultatai bus paskelbti Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro 

interneto svetainėje www.espc.lt  

 

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
21. Užduočių sprendimai mokiniams negrąžinami. 

22. Po Olimpiados, dalyviai ir mokytojai dalyvauja sprendimų analizėje ir aptarime. 

 

 

 



 

MOKYKLOS REKVIZITAI 

 
 

________________________________________mokyklos mokinių, dalyvausiančių III - IV 

klasių mokinių matematikos olimpiados II etape (rajono etape), sąrašas 

 

 

3 kl. mokinių sąrašas:  

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Klasė Mokinį paruošusio mokytojo vardas, 

pavardė (kvalifikacija) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

4 kl. mokinių sąrašas:  
 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Klasė Mokinį paruošusio mokytojo vardas, 

pavardė (kvalifikacija) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 
 

Informaciją pateikė                       ____________                  ________________________________ 

                                                           (parašas)                           (pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.) 

 

Mokyklos vadovas                             A. V.                            ________________________________ 

                                                                                                                    (vardas, pavardė)     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       

            PATVIRTINTA 

                                                                                   Elektrėnų švietimo paslaugų centro direktoriaus 

                                                                                    2019 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 1VT - 31 

 

 
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ  

RAŠTINGIAUSIO TREČIOKO KONKURSO NUOSTATAI 
 

 
1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
Renginys skirtas pradinių klasių mokiniams. Siekiama, kad mokiniai mokytųsi rašyti taikydami 

taisykles, formuotų aiškią, estetišką rašyseną. 

 

2. ORGANIZATORIAI 
 

Elektrėnų pradinių klasių mokytojų metodinis būrelis, Elektrėnų švietimo paslaugų centras. 
 

3. DALYVIAI 
 

Konkurse dalyvauja Elektrėnų savivaldybės mokyklų trečių klasių mokiniai (iš kiekvienos 

trečios klasės po vieną mokinį). 

 

 

4. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 
 

Konkursas organizuojamas trečių klasių mokiniams.  

• Pirmasis etapas vyksta mokyklose. Iš kiekvienos mokyklos raštingiausi trečios klasės 

mokiniai dalyvauja antrame etape. 

• Pirmojo etapo organizatoriai pateikia užpildytas dalyvio anketas Elektrėnų švietimo 

paslaugų centro metodininkei Alai Pupininkienei. Anketas pateikti iki datos, nurodytos 

Švietimo paslaugų centro kovo mėnesio veiklos plane. 
• Antrajame konkurso etape, dalyviai rašys diktantą. Konkurso trukmė: 45 min. 
 

5. KONKURSO LAIKAS IR VIETA 

 
Antrasis etapas vyks Elektrėnų švietimo paslaugų centro metodiniame kabinete (207 kab.), 

adresu Rungos g. 5, Elektrėnai. Konkurso antrojo etapo data ir laikas skelbiamas Elektrėnų 

švietimo paslaugų centro kovo - balandžio mėnesių veiklos planuose. 

  

 

6. DALYVIŲ PASKATINIMAS 
 

Konkurso prizininkai pagal galimybes apdovanojami padėkos raštais ir dovanėlėmis. 

 

 
 

Nuostatus paruošė  

Elektrėnų pradinių klasių mokytojų metodinis būrelis 



 

 
 

________________________________________mokyklos mokinių, dalyvausiančių 
raštingiausio trečioko konkurso II etape, sąrašas 

 
 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Klasė Mokinį paruošusio mokytojo vardas, 

pavardė (kvalifikacija) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 


