
ELEKTRĖNŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 
VASARIO MĖN. VEIKLOS PLANAS 

 
             PATVIRTINTA 
             Švietimo paslaugų centro direktoriaus 
             2019-01-31 įsakymu Nr. 1VT – 19 
 

Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 
kita informacija 

1 2 3 4 5 6 

SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS 
2019 m. vasario 5 d. 

10.00 val. 
Seminaras „Lectio divina - 
būdas melstis su Šv. Raštu“.  
Lektorius Kunigas Albertas 
Kasperavičius. 

V. Kandrotienė Tikybos mokytojai Guronys Išankstinė registracija  
iki vasario 1 d. Dalyvio 
auka 5 Eur. 

2019 m. vasario 7 d. 
10.00 val. 

 

Seminaras tema „IKT 
pritaikymo galimybės meno 
mokyklų pamokose“. 
Lektoriai: mokytojas 
metodininkas, menotyros mokslų 
daktaras Robertas Budrys ir 
mokytojas metodininkas, Vievio 
meno mokyklos direktorius 
Eugenijus Vedeckas. 

A. Pupininkienė 
A. Kasputienė 

Meno mokyklų 
solfedžio ir muzikos 
istorijos mokytojai 

Vievio meno 
mokyklos klasė Nr. 3 

Iki 2019-02-06 
registruotis  
http://semiplius.lt 
Seminaras nemokamas. 
 

2019 m. vasario 18 d. 
10.00 val. 

 

Seminaras tema „Pamokos 
planavimas menų mokykloje“ 
Lektorė: Gabrielė Kondrotaitė, 
NMKČ menų mokyklos mokytoja 
ekspertė 

A. Pupininkienė Menų mokyklų 
muzikos mokytojai 

Vievio meno 
mokyklos salė 

Iki 2019-02-15 
registruotis  
http://semiplius.lt  
Seminaras mokamas 
(seminaro kainą apmokės 
Vievio meno mokykla). 
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2019 m. vasario 18 d. 

10.00 val. 
 

Seminaras tema „Kaip 
sudominti šiuolaikinį 
nenuoramą ir pasiekti 
maksimalų rezultatą?“ 
Lektorė: Vilė Černiuvienė, 
Molėtų l/d „Saulutės“ vyr. 
auklėtoja 

A. Pupininkienė Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai 

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

Iki 2019-02-15 
registruotis  
http://semiplius.lt 
Seminaras mokamas. 
Kaina priklauso nuo 
dalyvių skaičiaus: 1 
asmeniui nuo 9 iki 13 
Eur. 

2019 m. vasario 21 d. 
10.00 val. 

Seminaras „Grožinių kūrinių 
analizės būdai, ruošiantis 
literatūriniam rašiniui 9-12 
klasėse". 
Lektorė: Augutė Liutkevičienė, 
„Versmės“ gimnazijos lietuvių 
kalbos mokytoja ekspertė 

A. Pupininkienė Elektrėnų 
savivaldybės ir 
Molėtų rajono 
lietuvių kalbos 
mokytojai 

Saulės g. 30, 
„Versmės“ gimnazija 

Iki 2019-02-20 
registruotis  
http://semiplius.lt  
Seminaras mokamas 

METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS 
2019 m. vasario 6 d. 

15.00 val. 
Savivaldybės mokyklų metodinės 
tarybos posėdis  

I. Tviragienė 
V. Mikalajūnienė 
A. Pupininkienė 
V. Kandrotienė 

Savivaldybės 
mokyklų metodinės 
tarybos nariai 

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

Registracija 
http://semiplius.lt  

2019 m. vasario 7 d. 
15.00 val. 

Gamtos mokslų mokytojų 
metodinis pasitarimas dėl veiklos 
plano sudarymo 2019 m. 

V. Kandrotienė 
I. Kurminaitė 

Biologijos, fizikos, 
chemijos mokytojai 

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

Registracija 
http://semiplius.lt 
    

2019 m. vasario 18 d. 
13.00 val. 

Socialinių pedagogų metodinis 
užsiėmimas „Medijacijos 
programos pristatymas“.  
Užsiėmime bus kalbama apie tai, 
kaip yra suprantama mediacija 
mokykloje, kaip ji funkcionuoja ir 
ko reikia išmokti, kad pasitelkdami 
mediaciją galėtume valdyti 
konfliktus ar mediatyviai bendrauti 
kilus konfliktui, kokia yra 
galimybė gauti paslaugas.  

V. Kandrotienė 
J. Zaleckienė 

Socialiniai 
pedagogai 

Elektrėnų kultūros 
centras. Jaunimo 
centro patalpose. 
Draugystės g. 2, 
Elektrėnai 

Registracija 
http://semiplius.lt 
    



 3 
2019 m. vasario 19 d. 

15.00 val. 
Meno mokyklų muzikos 
mokytojų metodinis pasitarimas 
dėl būrelio veiklos 2019 m. plano 
sudarymo, kitų aktualių klausimų. 

A. Pupininkienė  
O. Navickienė 

Meno mokyklų 
muzikos mokytojai 

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

Iki 2019-02-18 
registruotis  
http://semiplius.lt 

2019 m. vasario 20 d. 
15.00 val. 

Socialinių mokslų mokytojų 
metodinis pasitarimas dėl veiklos 
plano sudarymo 2019 m. 

V. Kandrotienė 
R. Peleckienė 

Geografijos, 
istorijos mokytojai 

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

Registracija 
http://semiplius.lt 
    

2019 m. vasario 21 d. 
15.00 val. 

Rusų kalbos mokytojų metodinis 
pasitarimas dėl konkurso 
organizavimo 

I. Rastorgujeva 
V. Pranckevičienė 

Rusų kalbos 
mokytojai 

Švietimo paslaugų 
centras  

Registracija 
http://semiplius.lt 
 

2019 m. vasario 25 d. 
15.00 val. 

Gerosios patirties sklaida. 
Naujienų estafetė: 
a) LMMA konferencijoje (2018-
12-28) išsakytos mintys. 
 
b) Ką galėtume savo veikloje 
pritaikyti? Įspūdžiai iš stažuotės 
Lenkijoje ir Čekijoje  
(2018-11-18-24). 

V. Kandrotienė 
D. Gudelienė 

Matematikos 
mokytojai 

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

Registracija 
http://semiplius.lt 
 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI 
2019 m. vasario 1 d. 

9.00 val. 
66-oji mokinių fizikos olimpiada 
II etapas 

V. Kandrotienė 9-12 kl. registruoti 
mokiniai 

„Versmės“ gimnazija Mokinių darbų vertinimas 
2019-02-04 13.00 val. 
Švietimo paslaugų centre 

2019 m. vasario 1 d. – 
2019 m. kovo 1 d. 

Respublikinė ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo vaikų 
kūrybinių darbų konkursas - 
paroda „Lietuvos valdovai “ 

A. Pupininkienė 
A. Ščiukaitienė,  
Z. Vaidelienė 
J. Liepis 

Visos respublikos 
vaikų darbai 

l/d „Pasaka“ Nuostatai pridedami 

2019 m. vasario 1 d. 
9.00 val. 

Meninio skaitymo konkursas (II 
etapas). 
Konkurso svečias – Henrikas 
Savickis, Nacionalinio Kauno 
dramos teatro aktorius. 

A. Pupininkienė 5– 12 kl. mokiniai, 
Vertinimo komisija 

Elektrėnų miesto 
viešoji biblioteka 

Konkurso sąlygas bei kitą 
informaciją galite rasti 
čia: 
http://www.lmnsc.lt/lt/me
ninio_skaitymoo  
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2019 m. vasario 2 d.  Informatikos ir informatinio 

mąstymo konkursas „Bebras“ II 
etapas. 

V. Kandrotienė Registruoti mokiniai Vilnius Išvykimas 8.00 val. nuo 
„Versmės“ gimnazijos 

2019 m. vasario 5 d. 30- oji mokinių informatikos 
olimpiada, III etapo I dalis. 

V. Kandrotienė Registruoti mokiniai „Versmės“ gimnazija  

2019 m. vasario 11 d. 
12.00 val. 

6 – 12 klasių mokinių muzikos 
olimpiados II etapas 

A. Pupininkienė 6 – 12 kl. mokiniai, 
vertinimo komisija 

Rungos g. 24, 
Elektrėnų 
„Ąžuolyno“ 
progimnazija 

Olimpiados sąlygas galite 
rasti čia: 
https://www.lmnsc.lt/uplfi
les/salygos_1_60ks.pdf  

2019 m. vasario 12 d. 
9.00 val. 

Rusų kalbos (užsienio) 
olimpiados 10-11 klasių 
mokiniams II etapas  

V. Pranckevičienė Registruoti 10-11 
klasių mokiniai. 
Vertinimo komisija 

VšĮ profesinio 
mokymo centras 
 

Dalyvių sąrašus pateikti 
el.p. 
vidap.spc@elektrenai.lt. 
iki vasario 7 d. 
Olimpiados nuostatus 
galite rasti paspaudę šią 
nuorodą: 
https://www.lmnsc.lt/rusu
_k_/  

2019 m. vasario 13 d. 
13.00 val. 

1. Bendrojo ugdymo mokyklų 
mokinių technologijų 
olimpiados „Mano laiškas 
rytojui“ II etapas.  
 
2. Konkurso „Sidabrinis 
vainikėlis“ dalyvių darbų 
peržiūra ir vertinimas 

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

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

 

Iki 2019 m. 
vasario 15 d.  

 

Priimamos mokyklų paraiškos 
Tarptautinis matematikos 
konkursas „Kengūra 2019“ 
kovo 21d. 8.00-11.00val  

V. Kandrotienė Mokiniai Ugdymo įstaigos  

2019 m. vasario 21 d. 
13.30 val. 

L/d „Drugelis“ auklėtojos 
Vilmos Čiupailienės mokymo 
priemonių paroda ir aptarimas 

A. Pupininkienė 
V. Čiupailienė 

Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai 

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

Maloniai kviečiame 
dalyvauti  
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2019 m. vasario 26 d. 

9.00 val. 
29- oji mokinių istorijos 
olimpiada 
 

V. Kandrotienė 10-12 kl. registruoti 
mokiniai 

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

Mokinių darbų vertinimas 
2019-02-26 14.00 val. 
Švietimo paslaugų centre. 
Dalyvių sąrašus pristatyti 
iki vasario 22 d. 

Iki 2019 m.  
vasario 26 d.  

Pateikti mokinių, 
dalyvausiančių 9 – 10 klasių 
mokinių anglų kalbos konkurso 
II etape, sąrašą. 

A. Pupininkienė 9 – 10 kl. mokiniai, 
mokytojai 

Rungos g. 5, 
Švietimo paslaugų 
centras, (206 kab.) 

dalyvių sąrašą galima 
atsiųsti ir el. paštu: 
ala.spc@elektrenai.lt  
Nuostatus žiūrėti: 
https://www.lmnsc.lt/uplfi
les2/anglu_konk_4d9g.pd
f  
Dalyvių anketos forma 
pridedama. 
Konkursas vyks –  
2019-03-05, „Versmės“ 
gimnazijoje 

2019 m. vasario 27 d. 
10.00 val. 

Ekonomikos ir verslo olimpiada 
11-12 klasių mokiniams 

V. Pranckevičienė Registruoti 11-12 
klasių mokiniai 

Vieta bus nurodyta 
registruojantis 

Registruotis iki 2019 m. 
vasario 24 d. 
https://www.lmnsc.lt/eko
nomika/ 

Iki 2019 m.  
vasario 28 d. 

Pateikti mokinių, 
dalyvausiančių bendrojo 
ugdymo bei meno mokyklų 
mokinių dailės olimpiados II 
etape, sąrašus. 

A. Pupininkienė 
 

 8 – 12 kl. mokiniai Rungos g. 5, 
Švietimo paslaugų 
centras, (206 kab.) 

dalyvių sąrašą galima 
atsiųsti ir el. paštu: 
ala.spc@elektrenai.lt  
Dalyvių anketos forma 
pridedama. 
Olimpiada vyks –  
2019-03-06, Elektrėnų 
meno mokykloje. 
Pridedami olimpiados II 
etapo nuostatai 
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2019 m. vasario 28 d. 

11.00 val. 
Elektrėnų savivaldybės 
mokyklų pradinių klasių 
mokinių integruotos veiklos 
konkursas „Pasaulis vaiko 
akimis“. 
 

A. Pupininkienė 
D. Česonytė 
I. Mačionytė 
E. Volosevičienė 

Elektrėnų 
savivaldybės 
mokyklų 3 – 4 klasių 
mokinių komandos 

Taikos g. 15, 
Elektrėnų pradinė 
mokykla 

Nuostatai pridedami 
Dalyvių sąrašo formą iki 
2019 m. vasario 25 d. 
atsiųsti el. paštu: 
ala.spc@elektrenai.lt 

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS 
2019 m. vasario 4d.  

17 val. 
,,Bendravimo su vaikais 
tobulinimo kursai“. 
Lektorės: A. Sasnauskienė, 
L.Bernatavičienė 
 

A.Sasnauskienė Elektrėnų 
savivaldybės 
gyventojai. 

Švietimo paslaugų 
centro salė. 

Kursuose dalyvauja tik iš 
anksto 
užsiregistravusieji. 
 

Preliminarios datos: 
2019 m. vasario 

5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 
28 d. 

 

Mokinių (vaikų) specialiųjų 
ugdymosi poreikių vertinimas. 

A.Lauciuvienė 
 

Numatoma: 
Semeliškių 
gimnazijos, Elektrėnų 
,,Ąžuolyno“ 
progimnazijos, 
Kietaviškių 
pagrindinės mokyklos, 
Elektrėnų pradinės 
mokyklos, Vievio 
J.Milančiaus pradinės 
mokyklos, Elektrėnų 
mokyklos – darželio 
,,Žiogelis“, Elektrėnų 
lopšelio, darželio 
,,Pasaka“, Elektrėnų 
vaikų lopšelio - 
darželio ,,Drugelis“ 
mokiniai (vaikai).  

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. 
 

2019 m. vasario mėn.  
Tikslus laikas 

derinamas su PPT 
kontaktiniu asmeniu. 

Mokytojų ir mokytojų padėjėjų, 
dirbančių su specialiųjų 
ugdymosi poreikių turinčiu 
vaiku/mokiniu konsultavimas – 
atvejų aptarimai. 

A.Lauciuvienė  Elektrėnų 
savivaldybės švietimo 
įstaigų mokytojai ir 
mokytojų padėjėjai. 

Vieta derinama su 
PPT kontaktiniu 
asmeniu. 

Kontaktinis asmuo:  
A.Lauciuvienė 
Tel.: (8-528) 39 784. 
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Prašome norinčius konsultuotis 
ir/ar aptarti konkrečius atvejus 
susisiekti su nurodytu PPT 
kontaktiniu asmeniu. Abipusiu 
sutarimu bus suderintas 
konsultavimo ir/ar atvejų aptarimo 
turinys, forma, metodai vieta ir 
laikas. 

      
ELEKTRĖNŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO MOKYMŲ GRAFIKAS 

KULTŪROS IR MENŲ FAKULTETAS 
Kuratorė Ala Pupininkienė, tel. 34 271, el.p. ala.spc@elektrenai.lt 

2019 m. vasario 14 d. 
14.00 val. 

Literatūrinė – muzikinė 
kompozicija „Esame ir 
liudijame Lietuvą“.  
Programą ves Violeta 
Bakutienė – metų kaunietė, 
Kalbos premijos laureatė, 
lituanistė 

A. Pupininkienė Visi norintys Elektrinės g. 8 
Elektrėnai 

Registruotis  
nuo 2019-01-02 
tel: 868648914 
Renginys nemokamas 

2019 m. vasario 28 d. 
9.40 val. išvažiuojame 
nuo švietimo centro. 

Praktinis užsiėmimas 
„Lipdyba iš molio“. 

A. Pupininkienė 
A. A. Kaspučiai 

TAU studentai Vievio meno 
mokykla 

Registruotis nuo  
2019-02-01 tel. 
868648914 
Užsiėmimo kaina 1 
asmeniui – 3 Eur. 
Dalyvių skaičius – 18 

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

2019 m. vasario 13 d. 
15.00 val. 

 

Elektrėnų dabartis ir ateitis. 
Susitikimas su Elektrėnų 
savivaldybės meru Kęstučiu 
Vaitukaičiu  
 
 
 

V. Pranckevičienė TAU studentai Rungos g. 5, 
Švietimo paslaugų  
centro posėdžių salė 
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SVEIKOS GYVENSENOS IR DVASINIO TOBULĖJIMO FAKULTETAS 

Kuratorė Vida Kandrotienė, tel. 39 826, el.p. vidak.spc@elektrenai.lt 
2019 m. vasario 12 d. 

(antradienis)  
10.00 val. 

Paskaita „Pozityvumo 
paieškos realybėje bei savyje“ 
Lektorius Jeronimas Laucius, 
leidyklos „Trys žvaigždutės“ 
vadovas, rašytojas. 

V. Kandrotienė TAU studentai Rungos g. 5, 
Švietimo paslaugų 
centro salė  
(208 kab.)	

 

 
 
 



 

 

 
MOKYKLOS REKVIZITAI 

 
 
_____________________________________________ gimnazijos/mokyklos mokinių (9-10 kl), 

dalyvausiančių anglų kalbos konkurse, sąrašas 
 
 

Eil. 
Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Klasė Mokinį paruošusio mokytojo vardas, 
pavardė (kvalifikacija) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
P.S. iki 5 mokinių iš įstaigos 
 
Informaciją pateikė                        ____________                               _________________________ 
                                                           (parašas)                                         (pareigos, vardas, pavardė) 
 
Mokyklos vadovas                             A. V.                                        __________________________ 
                                                                                                                    (vardas, pavardė)  
 



 

 

 
       PATVIRTINTA 
       Elektrėnų savivaldybės 
       Švietimo paslaugų centro direktoriaus 

2015 m. sausio 22 d. įsakymu Nr.1 VT - 19 

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKINIŲ 

DAILĖS OLIMPIADOS RAJONINIO ETAPO 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Elektrėnų savivaldybės mokyklų mokinių dailės olimpiados (toliau - Olimpiada) 

rajoninio etapo nuostatai, parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2014 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-1046 patvirtintu 2014-2015 m. m. Lietuvos mokinių 

dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafiku, Lietuvos mokinių informavimo ir techninės 

kūrybos centro direktoriaus 2014 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. R1-622 patvirtintomis Lietuvos 

mokinių dailės olimpiados sąlygomis, Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-

29 įsakymu Nr. 03V-1219 „Dėl Elektrėnų savivaldybės mokinių mokomųjų dalykų olimpiadų, 

konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

2. Šie nuostatai reglamentuoja Olimpiados tikslą ir uždavinius, dalyvius, organizavimo 

tvarką, vertinimą bei dalyvių apdovanojimą.  

 

II. OLIMPIADOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Olimpiados tikslas – vykdyti Elektrėnų savivaldybės mokinių kultūrinę edukaciją, 

padedančią įgyti kultūrinių įgūdžių, meninės ir kultūrinės kompetencijos. 

4. Olimpiados uždaviniai: 

4.1. sudaryti tinkamas sąlygas mokinių kūrybinei saviraiškai;  

4.2. atrinkti mokinius – respublikinio dailės olimpiados etapo dalyvius. 

 

III. OLIMPIADOS DALYVIAI 

 

5. Elektrėnų savivaldybės mokyklų 8–12 klasių mokiniai. 

6. Olimpiados II etape gali dalyvauti tiek mokinių, kiek mokykloje yra 8 – 12 klasių 

komplektų (t.y. iš kiekvienos klasės po 1 mokinį).  

 



 

 

 
IV. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO TVARKA IR RENGĖJAI 

 

7. Olimpiadą organizuoja Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centras. 

8. Olimpiados organizavimo data ir vieta numatomos Elektrėnų savivaldybės mokyklų dailės 

mokytojų būrelių nutarimu, kuris fiksuojamas protokolu. Data, vieta ir laikas skelbiami Elektrėnų 

sav. Švietimo paslaugų centro direktoriaus įsakyme dėl olimpiados organizavimo bei Elektrėnų sav. 

Švietimo paslaugų centro einamojo mėnesio veiklos plane. 

9. Mokyklos, ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki olimpiados organizavimo datos, 

pateikia originalias paraiškas (su mokyklos vadovo parašu bei mokyklos antspaudu) dalyvauti 

rajoniniame etape. Paraiškoje būtina nurodyti mokinio vardą, pavardę, klasę, pateikiamo kūrinio 

pavadinimą, parengusio mokytojo vardą ir pavardę. 

10. Mokinys Olimpiadoje privalo turėti:  

10.1. vieną arba du neįrėmintus autorinius kūrybinius darbus (ne didesnius kaip A2 

formato); 

10.2. savo kūrybinės veiklos aplanką (A4 formato);  

10.3. darbo kūrimui (pasirinktinai) reikalingas priemones: pieštukus, guašą, tušą, pasteles, 

teptukus, indelį vandeniui ir kt. 

11. Autoriniai kūrybiniai darbai turi atitikti einamųjų metų respublikinės olimpiados temą, o 

mokinys, deleguotas į rajoninį olimpiados etapą, turi būti šių darbų autorius.  

12. Kūrybinės veiklos aplankas ir pateikti darbai turi būti tvarkingi: aplankas susegtas, darbų 

nuotraukos ir kopijos kokybiškos, nurodytos metrikos (autoriaus vardas, pavardė, mokykla, klasė, 

kūrinio pavadinimas, technika, sukūrimo metai). Kūrybinės veiklos aplanke turi būti: 

12.1. titulinis lapas, temos ieškojimų eskizai; 

12.2. laisva forma aprašyta mokinio kūrybinė veikla;  

12.3. pristatyti pasiekimai dailės srityje;  

12.4. pateiktos kūrybinių darbų nuotraukos, kopijos arba originalai.  

13. Praktiniam kūrybiniam darbui Olimpiados metu skiriamos 3 valandos. 

14. Olimpiadoje draudžiama trukdyti dirbti kitiems dalyviams. 

15. Olimpiados eiga:  

15.1. Dalyviai atvyksta 15 min. iki Olimpiados pradžios, registruojasi. Jiems paskirtoje 

vietoje pasiruošia darbui (pasirūpina vandeniu, išdėlioja dažus ir pan.). Visi dirbti pradeda nustatytu 

laiku (paskelbus Olimpiados pradžią). Baigę kūrybinę veiklą, susitvarko savo darbo vietą. Darbą 

išeksponuoja nurodytoje vietoje kartu su namų darbu ir kūrybinės veiklos aplanku. 



 

 

15.2. Mokinys žodžiu pristato komisijai autorinį(ius) kūrybinį(ius) darbą(us) ir kūrinį, 

sukurtą praktinės veiklos Olimpiadoje metu. Pristatymo trukmė – iki 3 minučių. Pristatyme 

dalyvauja visi mokiniai ir, pagal galimybes, jų vadovai. 

 15.3. Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centras aprūpina Olimpiados dalyvius A2 

formato lapais ir paprastais pieštukais. 

 15.4. Mokinys, sutikdamas dalyvauti Olimpiadoje, neprieštarauja, kad jo paties arba jo 

darbų atvaizdai, užfiksuoti Olimpiados metu, būtų naudojami internete, spaudoje ar kitose 

visuomenės informavimo priemonėse nekomerciniais tikslais.  
 

V. VERTINIMAS 

 

16. Darbus įvertinti ir kandidatui į šalies etapą atrinkti Elektrėnų savivaldybės Švietimo 

paslaugų centro direktoriaus įsakymu sudaroma vertinimo komisija.  

17. Komisija darbus vertina vadovaudamasi Dailės olimpiados dalyvių kūrybinių darbų ir 

kūrybinės veiklos aplanko vertinimo kriterijais, patvirtintais Elektrėnų savivaldybės mokyklų dailės 

mokytojų būrelio 2014-11-18 protokolu Nr. 6 ST – 2. 

18. Fotografija, media menai, kompiuterinė grafika nevertinama. Išimtis, jei fotografija yra 

kaip medžiaga naudojama mišriai technikai. 

19. Darbų ir kūrybinės veiklos aplanko vertinimo rezultatai sumuojami. Susumavus taškus, 

nustatomas Olimpiados nugalėtojas, kuriam suteikiama teisė dalyvauti Lietuvos mokinių dailės 

olimpiados respublikiniame etape. 

 

VI. NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 

 

20. Olimpiados nugalėtojas ir mokiniai, užėmę I – III vietas bei juos parengę mokytojai, 

apdovanojami Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro padėkos raštais. Nugalėtojų 

apdovanojimą organizuoja Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 



 

 

 
MOKYKLOS REKVIZITAI 

 
 

_______________________________mokyklos/gimnazijos/meno mokyklos mokinių, 
dalyvausiančių dailės olimpiados II - ajame etape, sąrašas 

 
 
 

8 – 10 klasių mokinių amžiaus grupė 
 

Eil. 
Nr. 

Mokinio vardas, 
pavardė, mokykla 

Klasė 
bendrojo 
ugdymo 

mokykloje 

Klasė Darbo pavadinimas Darbo vadovas 

      
      
      

 
 

11 – 12 klasių mokinių amžiaus grupė 
 

Eil. 
Nr. 

Mokinio vardas, 
pavardė, mokykla 

Klasė 
bendrojo 
ugdymo 

mokykloje 

Klasė Darbo pavadinimas Darbo vadovas 

      
      
      

 
Darbo pristatymui (pateikimui) reikalinga įranga: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Informaciją pateikė       ______________________________ 
Kontaktinis tel. Nr., el.pašto adresas: (vardas, pavardė) 
 
 
 
Mokyklos vadovas                             A. V.                              ______________________________ 
                                                                                                                    (vardas, pavardė)     



 

 

INTEGRUOTOS VEIKLOS KONKURSO „PASAULIS VAIKO AKIMIS“ 
NUOSTATAI 

 
I. TIKSLAI 
 

1. Gilinti lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, matematikos, dailės ir technologijų žinias, 
jas taikyti praktikoje. 

2. Skatinti mokinių norą domėtis supančiu pasauliu. 
3. Skatinti mokyklas ieškoti ir kurti naujas bendruomenės bendradarbiavimo formas. 
4. Stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius su socialiniais partneriais, skleisti gerąją 

patirtį.  
 

II. KONKURSO VIETA IR LAIKAS 
 

5.  Integruotos veiklos konkursas organizuojamas dviem etapais. 
5.1. I etapas – mokyklose vyks vasario 1–15 d. (kiekviena mokykla sudaro komandą). 
5.2. II etapas – Elektrėnų pradinėje mokykloje (Taikos g. 15, Elektrėnai) vasario 28 d.  

11.00 val.   
III. DALYVIAI 

 
6. Integruotos veiklos konkurse dalyvauja Elektrėnų savivaldybės mokyklų 3–4 klasių mokinių 

komandos (komandą sudaro du trečių klasių ir trys ketvirtų klasių mokiniai).  
 

IV. KONKURSO SĄLYGOS 
 

7. Integruotos veiklos konkursui komandos sukuria emblemą. 
8. II etape komandos bus vertinamos už idėjas, kūrybiškumą, originalumą, meniškumą,  

gebėjimą bendradarbiauti.  
9. Mokyklos užpildytą dalyvių sąrašą (pridedama forma) iki 2019 m. vasario 25 d. 

atsiunčia 
 į Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centrą, paštu ala.spc@elektrenai.lt 
 

V. DARBŲ VERTINIMAS 
 
10. Komandų darbus vertins mokytojų komisija, sudaryta iš mokytojų, kurie atlydės savo 

komandas. 
11. Integruotos veiklos konkurso dalyviai rinks taškus ir atliks kūrybines užduotis, kurioms 

prireiks kūrybiškumo, greito mąstymo, konstruktyvaus išradingumo ir originalumo. 
12. Integruotos veiklos konkurso komandos bus apdovanojamos padėkomis. Komanda, kuri 

surinks daugiausiai taškų, gaus atminimo dovanėlę.  
 
 
 
Nuostatus parengė Elektrėnų pradinės mokyklos metodinė grupė: 
        mokytoja metodininkė Daiva Česonytė 
        mokytoja metodininkė Ingrida Mačionytė 
        mokytoja metodininkė Elena Volosevičienė 
 



 

 

 
__________________________________________________mokyklos mokinių, dalyvausiančių 

integruotos veiklos konkurse „Pasaulis vaiko akimis“ sąrašas 
 
 

 
Eil. 
Nr. 
  

Mokinio vardas, pavardė Klasė Mokytojo, lydėsiančio mokinius 
į renginį vardas, pavardė, 

kvalifikacija 
1.    
2.   
3.   
4.   
5.   
 
 
 
 
Informaciją pateikė     __________________________________ 

 (pareigos, vardas, pavardė) 
 
 



 

 

PATVIRTINTA 
Elektrėnų lopšelio - darželio „Pasaka“	
direktoriaus 2019-01-14 įsakymu Nr.1V-6 
	

 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ  
KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO-PARODOS „LIETUVOS VALDOVAI “ 

NUOSTATAI 
 

I. SKYRIUS 
 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  vaikų kūrybinių darbų konkurso- 

parodos „Lietuvos valdovai“ (toliau – Parodos) nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, 
uždavinius, dalyvius, kūrybinių darbų pateikimo tvarką, organizavimą.   

2. Paroda skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai – Vasario 16-ajai paminėti.  
3. Parodos nuostatai skelbiami Elektrėnų lopšelio – darželio „Pasaka“ internetinėje  

 svetainėje adresu: www.elektrenupasaka.lt 
4. Parodos „Lietuvos Valdovai“ partneriai –  Elektrėnų švietimo paslaugų centras. 

  
II. SKYRIUS 

PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

5. Tikslas – kūrybiniais darbeliais paminėti nepriklausomos Lietuvos 100-metį,  
ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninę raišką ir kūrybinius 
gebėjimus, siekiant atskleisti bei sudominti Lietuvos istorija.  

6. Uždaviniai:  
6.1. skatinti ugdytinių kūrybiškumą;  
6.2. atskleisti savitas kūrybinių darbų atlikimo technikas;  
6.3. plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ugdymo įstaigų;  
6.4. ugdyti tautiškumo ir pilietiškumo jausmą, meilę savo gimtajam kraštui.  

 
III. SKYRIUS  

DALYVIAI 
 

7. Lietuvos Respublikos ikimokyklinio, priešmokyklinio  ugdymo įstaigų ugdytiniai ir 
pedagogai.  

 
IV. SKYRIUS  

KŪRYBINIŲ DARBŲ PATEIKIMO TVARKA 
 

8. Parodai pateikiami  įvairaus formato atvirukai , piešiniai A4 , A3 formato. Jie turi būti 
stabilūs, patvarūs, estetiški, paruošti eksponavimui.   

9. Kūrybiniai darbai gali būti atlikti įvairia technika.	 
10. Darbų pateikimas:  

10.1.Darbą kuria vienas autorius, kolektyviniai darbai nepriimami.  
10.2.Darbus vertina organizatoriaus sudaryta vertinimo komisija, atsižvelgiant į temos 
suvokimą, interpretavimą, idėjos originalumą ir meninę raišką.  

 



 

 

10.3.Vertinimo	 komisija	 iš	 kiekvienos	 dalyvių	 grupės	 atrenka	 laureatus,	 diplomantus.	
Nugalėtojų	 skaičių	 numato	 Konkurso	 vertinimo	 komisija	 ir	 organizatoriai.	 Galimi	
paskatinamieji	prizai.		

11. Skiriamos šios konkurso dalyvių grupės:  
11.1. I grupė- 4 – 5 metų;  
11.2. II grupė- 5 – 6 metų;  
11.3. III grupė 6 – 7 metų. 
12. Prie kūrybinių darbų ir atvirukų pridedama/priklijuojama kortelė (1 priedas).  
13. Elektrėnų savivaldybės ugdymo įstaigos, dalyvaujančios parodoje, darbus pristato į 

lopšelį – darželį „Pasaka“, adresu Saulės g. 2, LT-26121 Elektrėnai.  
14. Įstaiga pateikia ne daugiau kaip 5 kūrybinius darbus.  
15. Kitos Lietuvos Respublikos ugdymo įstaigos, dalyvaujančios parodoje, kuria savo 

aplinkoje darbus, pagamintus atvirukus, piešinius  atsiunčia į Elektrėnų lopšelį – 
darželį „Pasaka“, adresu Saulės g. 2, LT-26 121 Elektrėnai. Piešinių konkursui-
parodai ,,Lietuvos valdovai“.  

16. Įstaiga pateikia ne daugiau kaip 5 kūrybinių darbų (piešinių ir atvirukų kartu).  
17. Kūrybiniai darbai turi būti pristatyti arba atsiųsti nuo 2019 m. vasario  1 d. iki 2019 m. 

kovo 1 d. į Elektrėnų lopšelį-darželį „Pasaka“. 
 

V. SKYRIUS 
PARODOS PORGANIZAVIMAS 

 
18. Parodą organizuoja Elektrėnų lopšelis – darželis „Pasaka“.  
19. Parodos organizatorės – Elektrėnų lopšelio – darželio „Pasaka“ direktorė Aldona 
Ščiukaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zita Vaidelienė, priešmokyklinio 
ugdymo pedagogė Jolanta Liepis.  

20. Atvirukai bus išdalinti socialinių globos įstaigų gyventojams Kovo 11-osio proga. 
Dalyviai, pateikdami darbus, suteikia organizatoriams teisę neatlygintinai viešai 
publikuoti ir dalinti darbus.  

21. Kilus klausimams, skambinti direktoriaus pavaduotojai ugdymui Zitai Vaidelienei tel.: 
+370 528 39660 arba el.paštu: metodinispasaka@gmail.com  

 
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
22. Darbai bus eksponuojami Elektrėnų savivaldybės viešojoje  bibliotekoje  nuo 2019 m. 

kovo 18 d. iki 2019 balandžio 1 d. adresu: Draugystės g. 2, LT-26110 Elektrėnai.  
Parodos uždarymas vyks 2019 m. balandžio 1 d. 10.00 val. Elektrėnų savivaldybės 
viešojoje bibliotekoje.  

23. Visų dalyvavusių įstaigų vaikams ir pedagogams bus įteikti/išsiųsti Elektrėnų lopšelio-
darželio „Pasaka“ direktoriaus padėkos raštai bei prizai.  

24. Organizatoriai neatsako už siuntimo metu dingusius, pažeistus ar sugadintus darbus.  
______________________________________	

 



 

 

Respublikinės ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo vaikų kūrybinių 
darbų parodos „Lietuvos valdovai “nuostatų 
1 priedas 

 
 

Kūrybinių darbų parodos  

„LIETUVOS VALDOVAI“ 

DALYVIO ANKETA 

 

Autoriaus (autorių) vardas, pavardė, amžius 
 
Darbo pavadinimas 
 
Pedagogo vardas ir pavardė 
 
Ugdymo įstaigos pavadinimas 
 

 
	

________________ 
 


