
 

 
                                      PATVIRTINTA 

                            Švietimo paslaugų centro direktoriaus 
                                       2017-01-30 įsakymu Nr.1VT-13 
 

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 
2017 M. VASARIO MĖN. VEIKLOS PLANAS 

 
Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 

kita informacija 
SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS 

2017 m.  
vasario 7 d. 
15.30 val. 

Paskaita tema „Įvaizdžio svarba 
įsidarbinant“ . 
Lektorė: A. Jokšienė, EPMC mokytoja 
metodininkė 
Remiantis sociologiniais tyrimais, darbdavių 
nuomonė apie kandidatą į darbo vietą 
susiformuoja jau per pirmąsias pokalbio minutes, 
taigi daugiausia dėmesio tenka žmogaus elgesiui 
ir išvaizdai, todėl paskaitos tikslas yra apžvelgti 
pagrindinius mūsų simpatiją ir antipatiją 
lemiančius aspektus: kūno laikyseną, žvilgsnį, 
rankos paspaudimą, distanciją, balso tembrą, 
aprangą ir statuso simbolius, kvapą ir charizmą. 

A. Jokšienė 
A. Pupininkienė 

Visi norintys 
pedagogai 

VšĮ Elektrėnų 
profesinio mokymo 
centras, 208 
kabinetas 

Iki 2017-02-06 registruotis  
http://semiplius.lt  
Paskaita nemokama 

2017 m.  
vasario 8 d. 
14.00 val. 

Paskaita metodinių būrelių 
pirmininkams tema „Fenotipologija: 
pažink save ir kitus“. 
Lektorius: Giedrius Švetkauskas 

A. Pupininkienė 
V. Kandrotienė 
V. Pranckevičienė 
 

Elektrėnų 
savivaldybės 
metodinių 
būrelių 
pirmininkai 
pagal ŠPC raštą 
Nr. 2VR-23 
 

Elektrėnų Švietimo 
paslaugų centro 
posėdžių salė 

Iki 2017-02-07 registruotis  
http://semiplius.lt  
Paskaita nemokama 



2017 m.  
vasario 15 d. 

11.00 val. 

Seminaras „Vertinimo formų įvairovė 
tikybos pamokose". 
Lektorė -Šiaulių Katechetinio centro 
vadovė tikybos mokytoja ekspertė  
Danutė Kratukienė. 

V. Kandrotienė Tikybos 
mokytojai 

Kaišiadorių 
Katechetikos centre 

Auka 7 Eur. 

2017 m.  
vasario 17 d. 

10.00 val. 
 
 

Seminaras tema „Efektyvios pamokos 
planavimas“ 
Lektorės: Elena Janavičienė, Kietaviškių 
pagrindinės mokyklos direktorė, II vadybinė 
kategorija, matematikos mokytoja 
metodininkė;  
Ramunė Matonienė, Kietaviškių pagrindinės 
mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 
II vadybinė kategorija, lietuvių kalbos 
mokytoja metodininkė. 

A. Pupininkienė Visi norintys 
pedagogai 

Elektrinės g. 8, 
buvusi savivaldybės 
tarybos salė 

Iki 2017-02-15 registruotis  
http://semiplius.lt  
Seminaras nemokamas. 
Bus išduodami 
kvalifikacijos 
pažymėjimai 
Seminaro tyrinys: 
1. Šiuolaikinės švietimo 
sistemos įtaka jauno žmogaus 
asmenybei mokinių akimis.  
2. Efektyvios pamokos 
planavimas. 
3. Praktinis darbas „Pamokos 
uždavinių formulavimas“.  
4.  Aktyvieji ugdymo metodai 
(teorinė dalis).  
Atokvėpis prie kavos.  
5. Aktyvieji ugdymo metodai 
(praktinė dalis).  
6. Vertinimas, skatinantis 
mokinių mokymosi 
motyvaciją.  
7. Individualios mokinio 
pažangos įsivertinimas.  
8. Grupinis darbas 
„Vertinimo ir įsivertinimo 
būdai“.  
9. Grupinio darbo aptarimas. 
Seminaro refleksija.  

2017 m.  
vasario 22 d. 

10.00 val. 

Gerosios patirties sklaidos renginys 
tema „Noriu kalbėti angliškai“. 

A. Pupininkienė 
L. Komparskienė 

Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogai 

Mokykla darželis 
„Žiogelis“ 

Iki 2017-02-21 registruotis  
http://semiplius.lt   
Bus išduodamos laisvos 
formos pažymos. 
 



2017 m.  
vasario 24 d. 

10.00 val. 

Gerosios patirties sklaida tema 
„Kūrybos skatinimo metodai“ 

A. Pupininkienė 
A. Kasputis 

Dailės 
mokytojai 

Elektrėnų meno 
mokykla 

Iki 2017-02-21 registruotis  
http://semiplius.lt    
Bus išduodamos laisvos 
formos pažymos 

2017 m.  
vasario 24 d. 

12.00 val. 
 

Tarptautinė konferencija lituanistams, 
lituanistinių mokyklų mokytojams 
užsienio mokyklose tema „Imkit mane 
ir skaitykit“. 

A. Pupininkienė 
V. Dobrovolskienė 
J. Chmieliauskienė 
 

Lituanistai, 
lituanistinių 
mokyklų 
mokytojai 
užsienio 
mokyklose 

Literatūros ir meno 
muziejuje, 
Elektrėnų 
„Ąžuolyno“ 
progimnazijoje 

Iki 2017-02-23 registruotis  
http://semiplius.lt  
Bus išduodamos laisvos 
formos pažymos. 
Konferencijos programa 
pridedama. 

2017 m.  
vasario 28 d.  

13.00 val. 

Seminaras tema „Palankaus mokytis 
emocinio klimato kūrimas“. 
Lektorė: Lidija Laurinčiukienė 

A. Pupininkienė Kietaviškių 
pagrindinės 
mokyklos 
bendruomenė 

Kietaviškių 
pagrindinės mokykla 

Iki 2017-02-27 registruotis  
http://semiplius.lt  
Seminaras mokamas. Bus 
išduodami kvalifikacijos 
pažymėjimai 

KURSAI, MOKYMAI, PASKAITOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS, JAUNIMUI 
2017 m.  

vasario 13 d. 
13.00 val. 

Lietuvos mokinių sąjungos metinės 
programos „Emocija+“ interaktyvi 
paskaita „Versmės“ gimnazijos bei 
„Ąžuolyno“ progimnazijos 5 – 12 kl. 
mokiniams 

A. Pupininkienė 
N. Pulauskienė 
A. Apyvalienė 

„Versmės“ 
gimnazijos bei 
„Ąžuolyno“ 
progimnazijos 5 
– 12 kl. mokiniai 

„Versmės“ 
gimnazija 

 

2017 m.  
vasario 20 d. 

13.00 val. 

Lietuvos mokinių sąjungos metinės 
programos „Emocija+“ interaktyvi 
paskaita Vievio gimnazijos  
5 – 12 kl. mokiniams 

A. Pupininkienė 
N. Pulauskienė 
A. Apyvalienė 

Vievio 
gimnazijos 5 – 
12 kl. mokiniai 

Vievio gimnazija  

METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS 
2017 m.  

vasario 7 d. 
15 val. 

Žmogaus saugos mokytojų metodinio 
būrelio pasitarimas 
Veiklos plano sudarymas 

V.Pranckevičienė 
A. Kučinskienė 

Bendrojo 
ugdymo 
mokyklų 
žmogaus saugos 
mokytojai 

Švietimo paslaugų 
centras 

Prašome registruotis 
http://semiplius.lt 

2017 m.  
vasario 9 d. 
14.00 val. 

Informacinių technologijų mokytojų 
metodinis pasitarimas dėl veiklos plano 
2017 m. sudarymo. 

N. Kriščiūnienė 
V. Kandrotienė 

Informacinių 
technologijų 
mokytojai 

„Versmės“ gimnazija Registracija iki 2017-02-
09 
http://semiplius.lt 

2017 m.  
vasario 15 d. 

Socialinių pedagogų metodinis 
pasitarimas, gerosios patirties sklaida 

A. Sasnauskienė 
V. Kandrotienė 

Socialiniai 
pedagogai 

Elektrėnų vaikų l/d 
„Drugelis“ 

Registracija iki 2017-02-
15 



14.00 val. „Socialinio pedagogo darbo ypatumai 
ikimokyklinėje įstaigoje“ 

http://semiplius.lt 
 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI 
2017 m.  

vasario 1 d.  
9.00 val. 

 

Anglų kalbos konkursas 9-10 kl. 
mokiniams. 

A. Pupininkienė 
A. Balnienė 

9-10 kl. mokiniai 
Vertinimo 
komisija pagal 
ŠPC direktorės 
įsakymą  
Nr. 1VT - 6 

Elektrėnų 
„Versmės“ 
gimnazija 

Konkurso sąlygas rasite 
paspaudę šią nuorodą: 
http://www.lmnsc.lt/lt/angl
u_kalbos_konkursas  

2017 m.  
vasario 1 d./ 

2017 m.  
vasario 28 d. 

Elektrėnų meno mokyklos mokinių 
dailės darbų paroda 

A. Pupininkienė 
J. Davidavičienė 
 

Elektrėnų meno 
mokyklos 
mokiniai 

Švietimo paslaugų 
centro II aukštas 

 

2017 m.  
vasario 3 d. 

9.00 val. 

65-oji mokinių fizikos olimpiada II 
etapas 

V. Kandrotienė 9-12 kl. 
registruoti 
mokiniai 

„Versmės“ 
gimnazija 

Mokinių darbų vertinimas 
2017-02-03 14.30 val. 
Švietimo paslaugų centre 

2017 m.  
vasario 7 d. 

9.00 val. 

Meninio skaitymo konkursas (II 
etapas). 
Konkurso svečias – aktorė Goda Piktytė 

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

Elektrėnų miesto 
viešoji biblioteka 

Mokinių, dalyvausiančių 
konkurso II - ajame etape, 
sąrašų originalus pagal 
pridedamą formą pateikti 
A. Pupininkienei iki  2017 
m. vasario 3 d. 
Konkurso sąlygas bei kitą 
informaciją galite rasti čia: 
http://www.lmnsc.lt/lt/men
inio_skaitymo  

2017 m. 
 vasario 10 d. 

9.00 val. 

66-oji mokinių 9-12 kl. matematikos 
olimpiada II etapas 

V. Kandrotienė 9-12 kl. 
registruoti 
mokiniai 

„Ąžuolyno“ 
progimnazija 

Mokinių darbų vertinimas 
2017-02-10 14.30 val. 
Švietimo paslaugų centre. 
Dalyvių sąrašus pristatyti 
iki vasario 3 d.  

2017 m.  
vasario 15 d. 

18.00 val. 

Stalo teniso turnyras Vasario 16-ajai 
paminėti 

V. Kandrotienė 
K. Karsokas 

Registruoti 
dalyviai 

„Versmės“ 
gimnazija 

Registracija tel. 
868582736 arba el. paštu 
keskar75@gmail.com 
iki vasario 14 d. 
 



2017 m. 
vasario 21 d. 

24-oji Lietuvos mokinių rusų 
(gimtosios ir užsienio) kalbos 
olimpiada (10-11 kl.) 

V.Pranckevičienė 
D. Lapinskaitė 

10 -11 klasių 
registruoti 
mokiniai 

VŠĮ Elektrėnų 
profesinio mokymo 
centro patalpose 

Dalyvių sąrašus pateikti 
iki 2017-02-09 

2017 m.  
vasario 22 d. 

12.00 val. 

Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių 
technologijų olimpiados „Mes 
kūrybingi ir išmanūs“ II - asis etapas.  
 

A. Pupininkienė 8 – 12 kl. 
mokiniai,  

vertinimo 
komisija 

Elektrinės g. 8 Mokinių, dalyvausiančių 
technologijų olimpiados II 
- ajame etape, sąrašų 
originalus (skanuotus 
galima siųsti el. paštu: 
ala.spc@elektrenai.lt ) 
pagal pridedamą formą  
pateikti iki  2017 m. 
vasario 17 d.  

2017 m. vasario 
22 d. 

14.00 val. 

Savivaldybės mokyklų vaikinų 
tinklinio turnyras 9-12 kl. 

V. Kandrotienė 
R. Šarapienė 

Registruoti 
mokiniai 

„Versmės“ 
gimnazija 

Registracija tel. 
868647456 iki 2017-02-20 

 Iki 2017 m. 
vasario 22 d. 

Mokinių sąrašų 
pateikimas 

 
2017 m.  

kovo 1 d.  
11.00 val.  

Dalyvių sąrašų pateikimas 
 
 
 
Pradinių klasių 3 – 4 klasių mokinių 
matematikos olimpiados II etapas 

A. Pupininkienė 
 

3 - 4 klasių 
mokiniai, 
vertinimo 
komisija 

Elektrinės g. 8. Mokinių sąrašus pateikti 
iki vasario 22 d. 
Vertinimo komisija 
renkasi taisyti darbus – 12 
val. 
Pridedami nuostatai bei 
dalyvių sąrašo forma 

2017 m.  
vasario 23 d. 

9.00 val. 

27- oji mokinių istorijos olimpiada V. Kandrotienė Registruoti 
mokiniai 

„Versmės“ 
gimnazija 

Mokinių darbų vertinimas 
2017-02-23 14.00 val. 
Švietimo paslaugų centre. 
Dalyvių sąrašus pristatyti 
iki vasario 13 d. 

2017 m.  
vasario 24 
9.00 val. 

66-oji mokinių 5-8 kl. matematikos 
olimpiada II etapas 

V. Kandrotienė 5-8 kl. registruoti 
mokiniai 

„Ąžuolyno“ 
progimnazija 

Mokinių darbų vertinimas 
2017-02-24 13.00 val. 
„Ąžuolyno“ pagrindinėje 
mokykloje Dalyvių sąrašus 
ir užduotis pristatyti iki 
vasario 10 d.  

2017 m.  
vasario 24 d. 

10.00 val. 

Bendrojo ugdymo bei meno mokyklų 
mokinių dailės olimpiados 
„PILIAKALNIAI: praeities 

A. Pupininkienė 
 

Vertinimo 
komisija, 
olimpiados 

Elektrėnų meno 
mokykla, dailės 
skyrius 

Mokinių, dalyvausiančių 
dailės olimpiados II - 
ajame etape, sąrašų 



retrospektyva, dabarties realijos, 
ateities vizijos“ II - asis etapas. 

dalyviai,  8 – 12 
kl. mokiniai 

originalus pagal pridedamą 
formą pateikti  
A. Pupininkienei iki  2017 
m. vasario 17 d  
Pridedami olimpiados II 
etapo nuostatai bei 
vertinimo kriterijai 
Olimpiados metu, 
mokytojai dalinsis gerąja 
patirtimi tema „Kūrybos 
skatinimo metodai“ 

2017 m. 
vasario 24 d. 

23-ioji Lietuvos mokinių ekonomikos 
ir verslo olimpiada (11-12 kl.) 

V. Pranckevičienė 
P. Tenikis 

11-12 klasių 
registruoti 
mokiniai 

Elektrinės g. 8 
(buvusiose 
Elektrėnų 
savivaldybės 
patalpose, tarybos 
salėje 

Dalyvių sąrašus pateikti 
iki 2017-02-10 

2017 m. vasario 
27 d. 

 

Savivaldybės mokyklų moksleivių 
tinklinio žaidynės 9-10 kl. 

V. Kandrotienė 
R. Šarapienė 

Registruoti 
mokiniai  

Versmės“ 
gimnazija 

Registracija tel. 
868647456 iki 2017-02-24 

2017 m. kovo 16 
d. 

8.00-11.00 val. 

Tarptautinis matematikos konkursas 
„Kengūra 2017“ 

V. Kandrotienė Mokiniai Ugdymo įstaigos Iki 2017-02-14 priimamos 
mokyklų paraiškos 
 
 

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS 
Preliminarios 

datos: 
2017 m.  

vasario 2, 7, 9, 
14, 21, 23, 28 d. 

 

Mokinių (vaikų) specialiųjų ugdymosi 
poreikių vertinimas. 

A.Lauciuvienė 
 

Elektrėnų 
lopšelio – 
darželio 
,,Drugelis“, 
Elektrėnų 
,,Ąžuolyno“ 
progimnazijos, 
Kietaviškių 
pagrindinės 
mokyklos, 
Elektrėnų 
pradinės 

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. 
 



mokyklos, 
Vievio pradinės 
mokyklos 
ugdytiniai. 

2017 m.  
vasario 1, 8, 15, 

22 d. 

Metodinės konsultacijos – atvejų 
aptarimai su ugdymo įstaigų vaiko 
gerovės komisijomis, specialiųjų poreikių 
vaikus/mokinius ugdančiais pedagogais, 
specialistais, tėvais (globėjais, 
rūpintojais).  
Pastaba: Galimos ir kitos metodinės – 
informacinės konsultacijos pagal PPT 
specialisto veiklos sritį ir kompetenciją.  

A.Lauciuvienė, 
I.Puronienė, 
M.Sajetienė 
A.Sasnauskienė 
 

Elektrėnų 
savivaldybės 
ugdymo 
įstaigos. 

Pedagoginė 
psichologinė 
tarnyba. 
 

Būtina išankstinė 
registracija. 
Kontaktinis asmuo:  
A.Lauciuvienė 
Tel.: (8-528) 39 784. 
 

2017 m.  
vasario 10 d. 

11.05 val. 
2017 m.  

vasario 17 d. 
11.05 val. 
2017 m.  

vasario 24 d. 
11.05 val. 

Psichologinė pagalba, gerinant 
Kietaviškių pagrindinės mokyklos 5 kl. 
mokinių pasiekimus, vadovaujantis 
standartizuotų testų rezultatais. 

S. Ceslevičienė Kietaviškių 
pagrindinės 
mokyklos 5 
klasės mokiniai, 
mokytojai, 
specialistai, 
tėvai, 
administracija. 

Kietaviškių 
pagrindinė 
mokykla. 

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

2017 m.  
vasario 1 d. 

9.00 val. 
2017 m.  

vasario 8 d. 
9.00 val. 
2017 m.  

vasario 14 d. 
9.00 val. 
2017 m.  

vasario 22 d. 
9.00 val. 

PPT mobilios grupės psichologo veikla 
Elektrėnų vaikų lopšelyje – darželyje 
,,Pasaka“. 

S. Ceslevičienė Elektrėnų vaikų 
lopšelio – 
darželio 
,,Pasaka“ 
bendruomenė. 

Elektrėnų vaikų 
lopšelis – darželis 
,,Pasaka“. 

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

2017 m.  
vasario 2 d. 
10.50 val. 

PPT mobilios grupės psichologo veikla 
Semeliškių gimnazijos Beižionių 
daugiafunkciame skyriuje.  

S. Ceslevičienė Semeliškių 
gimnazijos 
Beižionių 

Semeliškių 
gimnazijos 
Beižionių 

PPT mobilios grupės 
psichologas atvyksta į 
įstaigą. 



2017 m.  
vasario 9 d. 
10.50 val. 
2017 m.   

vasario 23 d. 
10.50 val. 

daugiafunkcio 
skyriaus 
bendruomenė. 

daugiafunkcis 
skyrius. 

(8-528) 39 784. 

2017 m.  
vasario 6 d. 
10.00 val. 
2017 m.  

vasario 27 d. 
10.00 val. 

PPT mobilios grupės psichologo veikla 
Semeliškių vaikų darželyje. 

S. Ceslevičienė Semeliškių 
vaikų darželio 
bendruomenė.   
 

Semeliškių vaikų 
darželis.   
 

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

2017 m.  
vasario 24 d. 

9.00 val. 

PPT mobilios grupės socialinio 
pedagogo veikla Pylimų vaikų lopšelyje 
– darželyje. 

A.Sasnauskienė Pylimų vaikų 
lopšelio – 
darželio 
bendruomenė.  

Pylimų vaikų 
lopšelis - darželis. 

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

Nuo 2017 m. 
sausio 1 d. iki 

kovo 31 d. 

Dokumentų vaiko brandumo 
įvertinimui pateikimas. 

I.Puronienė 
 

Elektrėnų 
savivaldybės 
ikimokyklinio 
ugdymo 
įstaigos, 
Elektrėnų 
savivaldybėje 
gyvenantys 
ikimokyklinio 
amžius vaikai, jų 
tėvai (globėjai). 

Pedagoginė 
psichologinė 
tarnyba. 

Vaiko brandumo 
įvertinimui būtina 
išankstinė registracija. 
Kontaktinis asmuo:  
Psichologė I.Puronienė 
Tel.: (8-528) 39 784. 
Išsamiau: 
www.espc.lt/pptveikla    

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

Kuratorė Ala Pupininkienė, tel. 34271, el.p. ala.spc@elektrenai.lt 
2017 m.  

vasario 9 d. 
8.10 val. 

Ekskursija po atsinaujinusią Lietuvos 
nacionalinę Martyno Mažvydo 
biblioteką. Lydimi gido susipažinsite su 
bibliotekos erdvėmis ir paslaugomis. 

A. Pupininkienė Visi norintys Vilnius Registruotis  
nuo 2017-01-02 
Ekskursija nemokama 
Su savimi būtina turėti 1 
euro monetą, savitarnos 
spintelėse reikalinga 
užraktui  



 
2017 m.  

vasario 23 d. 
14.00 val. 

Paskaita „Modernaus senjoro įvaizdžio 
visuomenėje kūrimas“ Lektorė: Lidija 
Laurinčiukienė 
 

A. Pupininkienė TAU studentai Elektrinės g. 8 Paskaita nemokama 

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

2017 m.  
vasario 14 d. 

11.00 val. 

Paskaita „Kaulų sąnarių, stuburo 
profilaktika ir gydymas“. Lektorius 
Tomas Vilūnas – gydytojas 
nutriciologas, diagnostas.  

V. Kandrotienė TAU studentai	 Elektrinės g. 8	 	

2017 m.  
vasario 21d. 

15.00 val. 

Paskaita „Meditacinės kvėpavimo 
praktikos geram regėjimui“. Lektorė  
- iridologė, natūralios regėjimo 
terapijos instruktorė Jūratė 
Aleškevičiūtė 

V. Kandrotienė TAU studentai	 Elektrinės g. 8	 	

 
ŽMOGAUS SOCIALINĖS APLINKOS, KRAŠTOTYROS IR TURIZMO FAKULTETAS 

Kuratorė Lina Bernatavičienė, tel. 39 826, 8 670 50 130, el.p. lina.spc@elektrenai.lt 
2017 m. vasario 

1 d.  
15.00 val. 

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

L. Bernatavičienė TAU studentai Elektrinės g. 8  

2017 m. vasario 
15 d.  

15.00 val. 

Paskaita „Gavėnia ir katalikiška 
Lietuva“. Lektorius prof. Alfonsas 
Motuzas 

L. Bernatavičienė TAU studentai Elektrinės g. 8  

 



MOKYKLOS REKVIZITAI 
 

 
_____________________________________________ gimnazijos/mokyklos mokinių, dalyvausiančių 

technologijų olimpiados II etape sąrašas 
 
 

8 – 10 klasių mokinių amžiaus grupės dalyviai: 
 

Eil. 
Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Klasė Darbo 
pavadinimas 

Mokinį paruošusio 
mokytojo vardas, pavardė 

(kvalifikacija) 
     
     
     

 
11 – 12 klasių mokinių amžiaus grupės dalyviai: 

 
Eil. 
Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Klasė Darbo 
pavadinimas 

Mokinį paruošusio 
mokytojo vardas, pavardė 

(kvalifikacija) 
     
     
     

 
Darbo pristatymui (pateikimui) reikalinga įranga, priemonės: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 



ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MOKINIŲ 
DAILĖS OLIMPIADOS KŪRYBINIŲ DARBŲ IR KŪRYBINĖS VEIKLOS APLANKO VERTINIMO KRITERIJAI 

Dalyvio vardas, pavardė__________________________________________________ amžiaus grupė :□  8-10 kl. □ 11 – 12 kl. 
1. Autorinis(iai) kūrybinis(iai) darbas(ai), sukurtas namuose. 

Eil. 
Nr. Požymiai Kriterijai Taškai 

1. 1.1. Kūrinio sumanymui tinkamai pasirinktos medžiagos, 
technikos, vaizdavimo būdai, išraiškos priemonės. 
 

Visiškai atitinka 6 
Atitinka 4 
Iš dalies atitinka 2 
Neatitinka 0 

2. 1.2. Pasirinktos ir prasmingai valdomos meninės raiškos 
priemonės realizuoja pasirinktą idėją. 

Visiškai atitinka 6 
Atitinka 4 
Iš dalies atitinka 2 
Neatitinka 0 

3. 1.3. Laikomasi pasirinktos dailės srities, žanro 
reikalavimų. 

Visiškai atitinka 6 
Atitinka 4 
Iš dalies atitinka 2 
Neatitinka 0 

4. 1.4. Kūrinys pasižymi sumanymo autentiškumu, 
aktualumu, patraukia vientisumu. 

Visiškai atitinka 6 
Atitinka 4 
Iš dalies atitinka 2 
Neatitinka 0 

5. 1.5. Kūrinys atitinka einamųjų metų respublikinės 
olimpiados temą. 

Visiškai atitinka 6 
Atitinka 4 
Iš dalies atitinka 2 
Neatitinka 0 

Iš viso – ....................... taškų 
2. Autorinis(iai) kūrybinis(iai) darbas(ai), sukurtas olimpiados metu. 

Eil. 
Nr. Požymiai Kriterijai Taškai 

1. 2.1. Kūrinio sumanymui tinkamai pasirinktos medžiagos, 
technikos, vaizdavimo būdai, išraiškos priemonės. 
 

Visiškai atitinka 6 
Atitinka 4 
Iš dalies atitinka 2 
Neatitinka 0 

2. 2.2. Pasirinktos ir prasmingai valdomos meninės raiškos 
priemonės realizuoja pasirinktą idėją. 

Visiškai atitinka 6 
Atitinka 4 
Iš dalies atitinka 2 
Neatitinka 0 

3. 2.3. Laikomasi pasirinktos dailės srities, žanro 
reikalavimų. 

Visiškai atitinka 6 
Atitinka 4 
Iš dalies atitinka 2 
Neatitinka 0 

4. 2.4. Kūrinys pasižymi sumanymo autentiškumu, 
aktualumu, patraukia vientisumu. 

Visiškai atitinka 6 
Atitinka 4 
Iš dalies atitinka 2 
Neatitinka 0 

5. 2.5. Kūrinys atitinka einamųjų metų respublikinės 
olimpiados temą. 

Visiškai atitinka 6 
Atitinka 4 
Iš dalies atitinka 2 
Neatitinka 0 

Iš viso – ..................... taškų 
3. Kūrybinės veiklos aplankas. 

Eil. 
Nr. Požymiai Kriterijai Taškai 

1. 3.1. Atskleistas autorinio(ių) kūrybinio(ių) darbo(ų), 
sukurto(ų) namuose, idėjos asmeninis ir socialinis 
reikšmingumas.  
 

Visiškai atitinka 3 
Atitinka 2 
Iš dalies atitinka 1 
Neatitinka 0 

2. 3.2. Apibūdinti autorinio(ių) kūrybinio(ių) darbo(ų), 
sukurto(ų) namuose,  

• dailės rūšis,  
• kompozicija,  
• panaudotos išraiškos priemonės,  

Visiškai atitinka 3 
Atitinka 2 
Iš dalies atitinka 1 
Neatitinka 0 



• forma,  
• žanras,  
• atlikimo technika. 

3. 3.3. Aplanką sudaro: titulinis puslapis, tekstas, priedai 
(eskizai, diplomai ir pan.). 

Visiškai atitinka 3 
Atitinka 2 
Iš dalies atitinka 1 
Neatitinka 0 

Iš viso ................................ taškai                                                                                Bendra taškų suma – ……… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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)     

 
 
 
 
 
 
 

 



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)     
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



KONFERENCIJOS PROGRAMA 
 

1.  Programos pavadinimas 
 

Tarptautinė lituanistų ir užsienio lituanistinių mokyklų mokytojų konferencija  
„Imkit mane ir skaitykit“  

 
 

2. Programos tikslas 
Padėti mokytojams ugdytis kompetencijas, įgalinančias stiprinti mokinių skaitymo ir rašymo 
gimtąja kalba įgūdžius. 
 
3. Programos uždaviniai 
1. Padėti mokytojui ugdyti mokinių gebėjimus, reikalingus kaupti žinias ir patirtį, atrasti ir kelti 
idėjas, numatyti ir įgyvendinti sumanymus. 
 2. Padėti mokytojams ugdyti mokinių asmens kompetencijoms būtinus įgūdžius, gebėjimus ir 
vertybines nuostatas, taikant interaktyviuosius ugdymo metodus. 
 3. Padėti mokytojams sudaryti mokyklose ugdymo sąlygas, palankias kompetencijoms plėtoti, 
humaniškai, demokratiškai, brandžiai, tautines ir visuotines vertybes pripažįstančiai asmenybei 
ugdyti, tautinei tapatybei puoselėti. 
 
4. Programos turinys (temos, valandos) 
1. Užsienio lituanistinių mokyklų ir Lietuvos mokytojų patirtis, ugdant aktyvų, kūrybingą, 
elementaraus raštingumo ir socialinių, pažintinių, informacinių, veiklos gebėjimų bei bendrųjų 
vertybių pamatus įgijusį vaiką, gilinant skaitymo ir rašymo kompetencijas, puoselėjant  
lietuviškąją tapatybę (virtualūs, stendiniai, žodiniai pranešimai - 2val.). 
2.  Praktinis aktyviųjų ugdymo metodų taikymas, ugdant skaitymo ir rašymo, bendravimo ir 
bendradarbiavimo kompetencijas (2 val. ) 
3. Apvaliojo stalo diskusija (0,5val.) 
4. Refleksija (0,5 val.) 

Iš viso: 5 val. 
 

 

 
5. Lektorius (-iai) 
Airijos Dundalko Kovo 11-osios lituanistinės mokyklos mokytojos Aistė Lukoševičienė, 
Ermina Rudytė, Eglė Butkienė, Aušra Dobrovolskaitė, Airijos Monagano lituanistinės 
mokyklos mokytoja Edita Vaitkaitienė,JAV Vašingtono lituanistinės mokyklos mokytoja 
Marija Dainienė, Vilniaus Žemynos mokytoja Birutė Gaučienė, Elektrėnų „Versmės“ 
gimnazijos mokytoja Vilija Dobrovolskienė ir kiti užsiregistravę mokytojai. 
 
6. Dalyviai 
  
Elektrėnų savivaldybės, Vilniaus, Kaišiadorių rajonų lituanistai  
 
 

7. Programą planuojama vykdyti (data, vieta, laikas), reikalinga technika, kita 
2017 m. vasario 24 d. 12-17 val. Elektrėnų sav. Literatūros ir meno muziejus. 
Multimedija. 
 

    
 
Programą parengė:                                                  Vilija Dobrovolskienė, Jurgita Chmieliauskienė                                                                                



 
I PRIEDAS 

 
_______________________________ MOKYKLOS/GIMNAZIJOS MOKINIŲ, 

DALYVAUSIANČIŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSO II ETAPE, 
 S Ą R A Š A S 

5 – 8 klasės  
Eil. 
Nr. Mokinio vardas, 

pavardė 
Kla- 
sė Ką skaito Mokytojas 

1.     
 

2.     
 

3.     
 

4.     
 

5.     
 

9 – 12 klasės  
Eil. 
Nr. Mokinio vardas, 

pavardė 
Kla- 
sė Ką skaito Mokytojas 

1.     
 

2.     
 

3.     
 

4.     
 

5.     
 

POETINĖ KOMPOZICIJA 

Kompozicijos pavadinimas, 
tekstų autoriai 

Dalyviai                      Kla- 
sė 

Mokykla  Mokytojas  

 
 

    

 
P. S. Konkurse gali dalyvauti: iš gimnazijų, Elektrėnų ,,Ąžuolyno“ progimnazijos iki 10 skaitovų, iš kitų 
mokyklų – iki 5 skaitovų (kiekvienoje amžiaus grupėje atskirai).  
Poetinės kompozicijos dalyvių skaičius – ne daugiau kaip 8. 
 
Informaciją pateikė          __________________          _______________________________________ 
2017-......-...... 

        
 



 
          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. 

 


