
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 

2014 M. VASARIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS 
            PATVIRTINTA 

             Švietimo paslaugų centro direktoriaus  

                                   2014-01-30 įsakymu Nr.1VT-5 

 

Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 

kita informacija 
1 2 3 4 5 6 

SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS 

2014-02-03 

15.30 val. 

Religinės penkių pojūčių 

prasmės ir ugdymo seminaras 

"AŠ SUKURTAS 

BENDRYSTEI". Lektorė VDU 

KTF religinio švietimo magistrė 

Skaidrė Zuozaitė. 

V. Kandrotienė 

M. Kuliešienė 

Tikybos ir kt. 

pedagogai 

Kaišiadorių 

Sielovados 

centras 

 

2014-02-10 

13.00 val. 

Seminaras „Efektyvi 

komunikacija: komandos 

vaidmenys ir stadijos“ 

Lektorė: A. Pupininkienė 

A. Pupininkienė 

 

Mokyklų 

bibliotekininkai 

Elektrėnų 

Švietimo 

paslaugų centro 

posėdžių salė 

Registracija  

iki 2014-02-06 el.p. 

ala.spc@elektrenai.lt 

arba tel. 34271 

Seminaras nemokamas.  

Pažymėjimo kaina – 2 Lt. 

2014-02-11 

10.30 val. 

 

Seminaras „Sutrikdytos kalbos 

pasekmės“ 

Lektorė: Rasutė Labačiauskienė 

A. Pupininkienė 

 

Tik Trakų raj. 

Švietimo įstaigų 

logopedai 

Abromiškių 

reabilitacinė 

ligoninė 

Seminaras nemokamas 

Bus išduodami kvalifikacijos 

pažymėjimai 

2014-02-11 

13.00 val. 

Seminaras „Lietuvių kalbos 

valstybinio brandos egzamino 

vertinimmo instrukcijos“. 

Lektorė Aldona Šventickienė, 

lietuvių kalbos mokytoja ekspertė 

L.Bernatavičienė, 

A.Liutkevičienė 

Lietuvių kalbos 

mokytojai 

Elektrėnų 

„Vermės“ 

gimnazija 

Registracija  iki 2014-02-07  

tel. 39 826, el.p. 

lina.spc@elektrenai.lt  

Seminaro kaina apie 50 Lt 

(priklausys nuo dalyvių 

skaičiaus) 

mailto:ala.spc@elektrenai.lt
mailto:lina.spc@elektrenai.lt
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2014-02-18 

14.30 val. 

Gerosios patirties sklaida tema 

„Kasdieninės veiklos 

organizavimas lopšelio, darželio 

bei priešmokyklinio ugdymo 

grupėse“ 

A. Pupininkienė 

M. Parulienė 

Visi norintys 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

Elektrėnų 

Švietimo 

paslaugų centro 

posėdžių salė 

Atsinešti pavyzdžių: (nuotraukas, 

prezentacijas ar filmuotas 

medžiagas – CD ar DVD) 

2014-02-18 

11.00 val. 

Seminaras "Krikščionių 

gyvenimo centras ir šaltinis. 

Teologija, liturgija, pastoracija" 

I dalis. Lektorius kun. relig. mgr. 

Artūras Kazlauskas 

V. Kandrotienė 

M. Kuliešienė 

Tikybos mokytojai Kaišiadorių 

Sielovados 

centras 

Seminaro kaina -  auka 15 Lt. 

Pažymėjimo kaina 2 Lt. 

Išankstinė registracija iki vasario 

13 d. 

2014-02-19 

12.00 val. 

Biologijos mokytojų gerosios 

patirties sklaida – pamoka (10 

kl.) tema "Gamintojų karalystė 

ir jų gaminamos medžiagos", 

Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 

gamtamokslių laboratorijoje. 

Užsiėmimą veda  mokytoja 

metodininkė Audrutė 

Jančiauskienė 

L.Bernatavičienė, 

A.Jančiauskienė 

Biologijos 

mokytojai 

Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazija 

 

2014-02-26 

12.00 val. 

Seminaras "Mokytojų, tėvų ir 

vaikų santykis. Kodėl su 

geriausiais norais kartais lieka 

"tuščias, arba prisvilęs puodas". 

Šeimos konsteliacija. Ką ji 

atskleidžia?". Lektorius 

sisteminės – fenomenologinės 

psichoterapijos terapeutas – 

mokytojas, organizacijų 

konsultantas Kazimieras Dainius 

Daugėla 

L.Bernatavičienė 

 

Vadovai, 

mokytojai, 

psichologai, 

socialiniai 

pedagogai ir kt. 

darbuotojai 

Elektrėnų 

švietimo 

paslaugų centro 

posėdžių salė 

Registracija  iki 2014-02-20 

tel. 39 826, el.p. 

lina.spc@elektrenai.lt  

Seminaro kaina apie 50 Lt 

(priklausys nuo dalyvių 

skaičiaus) 

2014-02-28 

12.00 val. 

Seminaras „Mokyklos 

bendruomenės 

bendradarbiavimo skatinimas“ 

A. Pupininkienė 

 

Kietaviškių 

pagrindinės 

mokyklos 

Kietaviškių 

pagrindinė 

mokykla 

Seminaras nemokamas. 

Bus išduodami kvalifikacijos 

pažymėjimai. 

mailto:lina.spc@elektrenai.lt
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Lektorius: Rolandas Juraitis  mokytojai, tėvai ir 

mokiniai 

KURSAI, MOKYMAI, PASKAITOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS 
2014-02 

(antrad., 

ketvirtad.) 

Anglų kalbos kursai L.Bernatavičienė Suaugusieji Elektrėnų 

švietimo 

paslaugų centras 

 

2014-02-07 

18.00 val. 

Meditacijos kursai.  
Meditacija – tai natūralus, kiekvienam 
prieinamas poilsio būdas, palaikantis proto 

higieną, nuo proto būsenos priklauso mūsų 
gyvenimo kokybė – jausmai, nuotaika ir 

fizinė savijauta.  Per ją mūsų protas 
nurimsta ir grįžta į dabarties momentą. 

Meditacijos metu patiriame proto ramybę, 
vidinę tylą, gilų atsipalaidavimą, mus 

užplūsta energija ir be pastangų sugrįžta 
gera savijauta, gyvenimo džiaugsmas, 

entuziazmas, pasileidžia įtampa ir stresas 

V. Kandrotienė Savivaldybės 

gyventojai 

Švietimo 

paslaugų centras 

Registracija būtina iki 2014-02-

05, tel. 8 528 39826; el.p. 

vidak.spc@elektrenai.lt 

Kursų kaina 250 Lt. 
Kartojantiems kursą 100 Lt. 

Su savimi turėti jogos kilimėlį ir 

apklotą. 

2014-02-

06,13,20,27 

19.00 val. 

Praktiniai jogos, meditacijos, 

kvėpavimo užsiėmimai.  

V. Kandrotienė Visi baigę 

Gyvenimo meno 

arba YES kursus 

Švietimo 

paslaugų centras 

 

METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS 

2014-02-03 

14.00 val. 

Karjeros koordinatorių 

pasitarimas mokiniams 

organizuojamo renginio 

klausimais 

A. Pupininkienė 

 

Karjeros 

koordinatoriai, 

konsultantė 

Elektrėnų 

Švietimo 

paslaugų centro 

posėdžių salė 

 

Susirašykite ir atsineškite 

viktorinai bei proto mūšiui 

tinkamų 5 – 12 kl. mokiniams 

klausimų UK tema bei kitų idėjų 

renginiui. 

2014-02-11 

13.00 val. 

Informacinių technologijų 
mokytojų metodinis pasitarimas 

dėl veiklos plano 2014 m. 

sudarymo. 

V. Kandrotienė 

N. Kriščiūnienė 

Informacinių 

technologijų 

mokytojai 

„Versmės“ 

gimnazija 

 

2014-02-13 

14.30 val. 

Chemijos mokytojų metodinis 

pasitarimas dėl veiklos plano 2014 

m. sudarymo. 

V. Kandrotienė  

V. Kubilienė 

Chemijos mokytojai Švietimo 

paslaugų centras 

 

2014-02-20 

14.30 val. 

Fizikos mokytojų metodinis 

pasitarimas dėl veiklos plano 2014 

V. Kandrotienė 

V. Minkevičienė 

Fizikos mokytojai Švietimo 

paslaugų centras 

 

mailto:vidak.spc@elektrenai.lt
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m. sudarymo.  

2014-02-26 

14.30 val. 

Socialinių pedagogų metodinis 

pasitarimas tema „Socialinių 

pedagogų veiklos patikros 

rezultatų aptarimas“ 

V. Kandrotienė 

J. Kielienė 

Socialiniai 

pedagogai 

Švietimo 

paslaugų centras 

 

2014-02-26 

10.00 val. 

Logopedų ir specialiųjų 

pedagogų metodinis pasitarimas 
tema „Hiperaktyvumas ir ugdymo 

procesas“. 

A. Pupininkienė 

R. Čižienė 

N. Gurinienė 

Logopedai ir 

specialieji 

pedagogai 

Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba 

 

2014-02-27 

14.30 val. 

Kūno kultūros mokytojų 

mokytojų metodinis pasitarimas 

dėl veiklos plano 2014 m. 

sudarymo. 

V. Kandrotienė 

N. Strasevičienė 

Kūno kultūros 

mokytojai 

Švietimo 

paslaugų centras 

 

2014-02 

(data bus 

patikslinta 

vėliau) 

Atvira mokytojos metodininkės 

Dianos Niparavičienės pamoka 

„Interaktyvios lentos 

panaudojimas geografijos ir 

gamtos mokslų  pamokose“ 

D.Niparavičienė, 

L.Bernatavičienė 

Gamtos mokslų 

mokytojai 

Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazija 

 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI 
2014-02-03 

2014-02-28 

Elektrėnų profesinio mokymo 

centro ,, Interjero 

apipavidalintojo" specialybės 

mokinių paroda tema 

,,InterDeco“ - sienų dekoravimo 

elementai“. 

A. Pupininkienė 

Ž. Sadkauskienė 

 

Elektrėnų profesinio 

mokymo centro 

mokinių paroda 

Švietimo 

paslaugų centro 

II aukštas 

 

2014-02-05 

10.00 val. 

Meninio skaitymo konkursas (II 

etapas).  

L.Bernatavičienė 5-12 kl. mokiniai Elektrėnų miesto 

viešoji biblioteka 

 

Mokyklose 

vyksta iki 

vasario 5 d. 

Mokyklose organizuojama 4 

(pradinio ugdymo) klasių 

mokinių matematikos olimpiada 

A. Pupininkienė 

 

4 klasių mokiniai Švietimo įstaigos Paraiškų originalus dėl 

dalyvavimo olimpiados II etape 

pateikti iki vasario 24 d. (pagal 

pridedamą formą)  

A.Pupininkienei 

Konkurso 

data: 

Elektrėnų savivaldybės mokyklų 

pradinių klasių mokinių 

A. Pupininkienė 

D. Česonytė 

Elektrėnų 

savivaldybės 

Elektrėnų 

pradinė mokykla 

Nuostatai pridedami 

Mokinių sąrašo formą  
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2014-02-06 

12.00 val. 

Vertinimo 

komisija 

taiso darbus: 

2014-02-07 

13.00 val. 

dailyraščio konkursas 

 

 mokyklų 1 – 4 

klasių mokiniai, 

vertinimo komisija 

iki 2014-02-04 atsiųsti el. paštu : 

elektrenupradine@gmail.com  

 

2014-02-07 

9.00 val. 

63-ioji 9-12 kl. mokinių 

matematikos olimpiada 

V. Kandrotienė Registruoti mokiniai Elektrėnų 

„Ąžuolyno“ 

pagrindinė 

mokykla 

Mokinių darbų vertinimas 2014-

02-07 13.00 val. 

2014-02-

08/09 

Olimpinio festivalio kaimo 

vietovių mokyklų futbolo 

tarpzoninės varžybos 

V. Kandrotienė 

D. Galiauskienė 

A. Taparauskienė 

Mokiniai Vieta bus 

patikslinta 

 

2014-02-11 

10.00 val. 

Istorijos olipiada (II etapas) L.Bernatavičienė Pagal olimpiados 

sąlygas 

Elektrėnų 

švietimo 

paslaugų centro 

kompiuterių 

klasė 

 

2014-02-12 

9.00 val. 

Anglų k. kalbėjimo konkursas 8-

10 kl. mokiniams 

L.Bernatavičienė, 

A.Balnienė 

8-10 kl. mokiniai 

8 kl. mokiniai 

atvyksta 9 val.; 

9-10 kl. mokiniai 

atvyksta 10 val. 

Elektrėnų 

švietimo 

paslaugų centro 

posėdžių salė 

Dalyvių registracija  

iki 2014-02-07 el.p. 

lina.spc@elektrenai.lt  

2014-02-13 

9.00 val. 

Lietuvių kalbos ir literatūros 

olimpiada Lietuvos ir užsienio 

lietuviškų mokyklų mokiniams 

(II etapas) 

L.Bernatavičienė 9-12 kl. mokiniai Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazija 

 

2014-02-13 Olimpinio festivalio mokinių 

stalo teniso varžybos 

V. Kandrotienė 

D. Galiauskienė 

K. Karsokas 

Mokiniai Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazija 

 

2014-02-18 

14.00 val. 

Ekonominio modeliavimo 

konkursas „Kepurėlės“  

L.Bernatavičienė, 

P.Tenikis 

4, 9-10 kl. mokiniai Vievio gimnazija Dalyvių registracija  

iki 2014-02-14 el.p. 

lina.spc@elektrenai.lt  

mailto:elektrenupradine@gmail.com
mailto:lina.spc@elektrenai.lt
mailto:lina.spc@elektrenai.lt
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Iki 2014-02-

24 

Bendrojo ugdymo mokyklų 

mokinių technologijų olimpiados 

„Metų laikai“ I - asis etapas.  

 

Vadovo įsakymu  

paskirti asmenys  

7 – 12 kl. mokiniai Bendrojo 

ugdymo 

mokyklos 

Mokinių, dalyvausiančių 

technologijų olimpiados II - 

ajame etape, sąrašų originalus 

pagal pridedamą formą  

pateikti iki 2014 m. vasario 25d.  

2014-02-24 

13.00 val. 

Bendrojo ugdymo mokyklų 

mokinių muzikos olimpiada II - 

asis etapas. 

A. Pupininkienė 

 

Vertinimo komisija, 

olimpiados dalyviai 

Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazija 

Mokinių, dalyvausiančių dailės 

olimpiados II - ajame etape, 

sąrašų originalus pagal 

pridedamą formą pateikti iki   

2014 m. vasario 10 d 

2014-02-25 

11.00 val. 

Bendrojo ugdymo bei meno 

mokyklų mokinių dailės 

olimpiados II - asis etapas. 

A. Pupininkienė 

 

Vertinimo komisija, 

olimpiados dalyviai 

Švietimo 

paslaugų centro 

posėdžių salė 

Mokinių, dalyvausiančių dailės 

olimpiados II - ajame etape, 

sąrašų originalus pagal 

pridedamą formą pateikti iki   

2014 m. vasario 17 d  

2014-02-25 

9.00 val. 

Rusų (užsienio) kalbos 

olimpiada (II etapas) 

L.Bernatavičienė Pagal olimpiados 

sąlygas 

Elektrėnų 

švietimo 

paslaugų centro 

kompiuterių 

klasė 

 

2014-02-26 

13.00 val. 

Anglų kalbos 5-12 klasių 

mokinių poezijos ir meninio 

skaitymo konkursas (pridedami 

nuostatai) 

L.Bernatavičienė,  

A.Balnienė 

Pagal konkurso 

sąlygas 

Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazija 

Dalyvių registracija  

iki 2014-02-21 el.p. 

lina.spc@elektrenai.lt  

2014-02-26 Olimpinio festivalio mokinių 

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 

varžybos 

V. Kandrotienė 

D. Galiauskienė 

Z. Narkeliūnaitė 

2001 m. gimimo ir 

jaunesni mokiniai; 

2003 m. gimimo ir 

jaunesni mokiniai 

Vievio gimnazija  

Iki  

2014-02-12 

priimamos 

mokyklų 

paraiškos 

Tarptautinis matematikos 

konkursas „Kengūra 2014“ 

V. Kandrotienė Pagal konkurso 

organizavimo aprašą 

Mokyklos 

 

 

 

 

 

Konkursas vyks 2014-03-20  

mailto:lina.spc@elektrenai.lt
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ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS 
2014 – 02 – 

05 

13.00 val. 

Konsultacinė diena: Vievio 

gimnazija. 

M.Sajetienė Vievio gimnazijos 

VGK. 

Vievio gimnazija. PPT  ir Švietimo skyriaus 

specialistų komanda atvyksta į 

mokyklą.  

2014 – 02 – 

10 

9.00 val. 

PPT mobilios grupės psichologo 

pagalba Semeliškių vaikų darželyje. 

I.Puronienė 

A.Budėnienė 

Semeliškių vaikų 

darželio ugdytiniai, 

pedagogai, tėvai. 

Semeliškių vaikų 

darželis.   

 

PPT psichologas atvyksta į 

įstaigą. 

(8-528) 39 784 

2014 – 02 – 

12 

13.00 val. 

Konsultacinė diena: Vievio 

pradinė mokykla. 

M.Sajetienė Vievio pradinės 

mokyklos VGK. 

Vievio pradinė 

mokykla. 

PPT  ir Švietimo skyriaus 

specialistų komanda atvyksta į 

mokyklą.  

2014 – 02 – 

13 

9.00 val. 

PPT mobilios grupės psichologo 

pagalba Pylimų vaikų lopšelyje - 

darželyje. 

I.Puronienė 

O.Stasiulevičienė 

 

Pylimų vaikų 

lopšelio - darželio 

ugdytiniai, 

pedagogai, tėvai. 

Pylimų vaikų 

lopšelis – 

darželis. 

PPT mobilios grupės psichologas 

atvyksta į įstaigą. 

(8-528) 39 784 

2014 – 02 – 

19 

10.00 val. 

Konsultacinė diena: Elektrėnų 

mokykla – darželis ,,Pasaka“. 

M.Sajetienė Elektrėnų  

mokyklos – darželio 

,,Pasaka“ VGK. 

Elektrėnų 

mokykla – 

darželis 

,,Pasaka“. 

PPT  ir Švietimo skyriaus 

specialistų komanda atvyksta į 

mokyklą.  

2014 – 02 – 

26 

14.30 val. 

Konsultacinė diena: Elektrėnų 

sanatorinė mokykla. 

M.Sajetienė Elektrėnų 

sanatorinės 

mokyklos VGK. 

Elektrėnų 

sanatorinė 

mokykla. 

PPT  ir Švietimo skyriaus 

specialistų komanda atvyksta į 

mokyklą.  

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

2014-02-13 

15.15 val. 

išvažiuojame 

nuo švietimo 

centro. 

Užsiėmimas 

vyks iki  

18 val. 

Praktinis užsiėmimas kultūros ir 

meno fakulteto studentams 

„Lipdyba iš molio“. 

A. Pupininkienė 

A. A. Kaspučiai 

Kultūros ir meno 

fakulteto studentai 

Vievio meno 

mokykla 
Registracija iki 2014-02-10 el.p. 

ala.spc@elektrenai.lt 

arba tel. 34271 
Kreiptis į A. Pupininkienę. 

Užsiėmimo kaina – 10 Lt. 

Dalyvių skaičius – 12. 

 

 

2014-02-17 

14.00 val. – 

16.00 val. 

Paskaita tema „Jausmai ir kūno 

kalba“ 

Lektorė: Ala Pupininkienė 

A. Pupininkienė Kultūros ir meno 

fakulteto studentai 

2 aukštas, posėdžių 

salė 
 

mailto:ala.spc@elektrenai.lt
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2014-02-20 

12.00 val. 

išvažiuojame 

nuo švietimo 

centro 

Lankysime parodą „Du mados 

šimtmečiai“ iš Aleksandro 

Vasiljevo kolekcijos (su gidu) ir 

savarankiškai apžiūrėsime  

K. Žoromskio tapybos bei 

Lenkijos fotografijos ir dizaino 

parodas. 

A. Pupininkienė Kultūros ir meno 

fakulteto studentai 

Taikomosios dailės 

muziejus, Vilnius 

Registruotis iki 2014-02-17 tel. 

34271  

Turėti su savimi 5 Lt 

Parodoje užtruksime apie 2 val. 

30 min. 

2014-02-27 

Nuo 14.30 

val 

renkamės 

švietimo 

centre. 

Užsiėmimas 

vyks iki  

16.30 val. 

Praktinis užsiėmimas tema 

„Pažaiskime menus“. 

Susipažinsime su menų rūšimis, 

pasidarysime dailės darbelį. 

A. Pupininkienė Kultūros ir meno 

fakulteto studentai 

Elektrėnų meno 

mokykla, dailės 

skyrius 

Registruotis iki 2014-02-24 tel. 

34271  
Dalyvių skaičius – 20. 

 

SVEIKOS GYVENSENOS IR DVASINIO TOBULĖJIMO FAKULTETAS 

2014-02-04 

15.00 val. 

Praktinis užsiėmimas „Stuburo,  

pečių juostos profilaktika“ 

Lektorė – instruktorė Diana 

Norušienė. 

V.Kandrotienė TAU studentai Švietimo paslaugų 

centras 

Į užsiėmimą atvykti su sportine 

ar kita laisva apranga ir turėti 

jogos kilimėlį 

2013-02-11 

15.00 val 

Paskaita „Rytų medicina, 

bioritmai ir meridijaniniai 

masažai“. 

Lektorė – Kaišiadorių TAU 

sveikos gyvensenos ir dvasinio 

tobulėjimo fakulteto dekanė 

Audronė Jadkonė.  

V.Kandrotienė TAU studentai Švietimo paslaugų 

centras 

 

2013-02-18 

12.00 val. 

Paskaita „Vaistingieji augalai ir 

jų poveikis mūsų sveikatai“. 

Lektorė: Birutė Martišienė – 

žolininkė, knygos „Liaudies 

išmintis pataria“ autorė. 

V. Kandrotienė TAU studentai Švietimo paslaugų 

centras 
 

2014-02-25 Paskaita „Genetiškai V. Kandrotienė TAU studentai Švietimo paslaugų  
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15.00 val. modifikuoti organizmai ir 

maisto produktai“. Lektorė – 

„Versmės“ gimnazijos biologijos 

mokytoja metodininkė 

A.Jančiauskienė. 

centras 

ŽMOGAUS SOCIALINĖS APLINKOS, KRAŠTOTYROS IR TURIZMO FAKULTETAS 

2014-02-05 

(trečiadienis) 

15
00

-16
00

 

Pagonybė Lietuvoje. Lektorė 

Audronė Jadkonė, vaidilė, Senovės 

Baltų religinės bendrijos narė 

L.Bernatavičienė TAU studentai 2 aukštas, posėdžių 

salė 
 

2014-02-12 

(trečiadienis) 

15
00

-16
00

 

Lietuvos istorija (1 dalis) L.Bernatavičienė TAU studentai 2 aukštas, posėdžių 

salė 

 

2014-02-19 

(trečiadienis) 

15
00

-16
00

 

Lietuvos istorija (2 dalis) 

Lektorė D.Vileikienė 

L.Bernatavičienė TAU studentai 2 aukštas, posėdžių 

salė 
 

2014-02-26 

(trečiadienis) 

14
00

-16
00

 

Paskaita „Nešą Lietuvišką žodį“ 

pagal knygnešį Motiejų 

Grybauską.  

Lektorė Danutė Gudelienė,  

Kietaviškių jaunųjų 

kraštotyrininkų būrelio vadovė. 

Ekskursija į Kietaviškių 

kraštotyros muziejų. 

L.Bernatavičienė TAU studentai Kietaviškių 

pagrindinės 

mokyklos 

kraštotyros 

muziejus 

Registracija iki 2014-02-20 

(kreiptis į L.Bernatavičienę) 

Išvykimas nuo TAU kiemelio 

13.30 val. Galima vykti ir savo 

automobiliu! 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS 

2014-02-03 

15.00 val. 

Elektroninio pašto kūrimas ir 

naudojimas 

L.Bernatavičienė  TAU studentai 

1 grupė 

Kompiuterių klasė  

2014-02-10 

15.00 val. 

Darbas exel programa V.Pranckevičienė TAU studentai 

2 grupė 

Kompiuterių klasė  

2014-02-17 

15.00 val. 

Elektroninio pašto kūrimas ir 

naudojimas 

L.Bernatavičienė  TAU studentai 

1 grupė 

Kompiuterių klasė  

2014-02-24 

15.00 val. 

Darbas internetu, bankininkystė  V.Pranckevičienė TAU studentai 

2 grupė 

Kompiuterių klasė  
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ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ANGLŲ KALBOS MOKINIŲ POEZIJOS IR MENINIO 

SKAITYMO KONKURSO 

SĄLYGOS 

 

 

I. BENDROSIOS SĄLYGOS 

 

1. Elektrėnų savivaldybės anglų kalbos mokinių poezijos ir meninio skaitymo konkurso (toliau – 

Konkursas) sąlygos parengtos vadovaujantis Elektrėnų savivaldybės anglų kalbos mokytojų metodinio 

būrelio veiklos planu.. 

2. Šios sąlygos reglamentuoja Konkurso tikslus, rengėjus, organizavimo tvarką, finansavimą bei 

dalyvių apdovanojimą. 

 

 

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Konkurso tikslas  – ugdyti kūrybingą, mąstančią ir iškalbingą individualybę. 

4. Konkurso uždaviniai: 

4.1. skatinti mokinius domėtis anglų kalbos literatūra, poezija; 

4.2. ugdyti mokinių kūrybiškumą; 

4.3. puoselėti mokinių meninio žodžio suvokimą ir raišką.  

  

 

III. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

5. Konkurse gali dalyvauti Elektrėnų savivaldybės mokyklų/gimnazijų 5–12 klasių mokiniai. 

6. Skaitovai gali skaityti poezijos kūrinį arba prozos kūrinio ištrauką anglų kalba.  

7. Skaitovo programos trukmė – 5–7 minutės, poetinės (literatūrinės) kompozicijos trukmė – ne 

daugiau kaip 20 minučių. Poetinės kompozicijos dalyvių skaičius – ne daugiau kaip 8. 

8.  Konkurso tema:  meilė, draugystė, bendravimas. 

9. Konkursą organizuoja Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centras ir Elektrėnų 

savivaldybės anglų kalbos mokytojų metodinis būrelis. 

10. Konkurso vertinimo komisija sudaroma Elektrėnų savivaldybės anglų kalbos mokytojų 

metodinio būrelio pasitarimo protokolu. 

11. Konkurso dalyvių vertinamo kriterijai: kūrinio pasirinkimas, kūrinio atlikimas, originalumas, 

raiška. 

12. Konkurso dalyvių registracija iki 2014-02-21 el.p. lina.spc@elektrenai.lt . Registruojant 

dalyvius reikia nurodyti: dalyvio vardą, pavardę, mokyklos/gimnazijos pavadinimą, klasę, kūrinio 

pavadinimą.  

13. Konkursas vyks 2013-02-26  13
00

 val. Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje. 

 

IV. KONKURSO FINANSAVIMAS, DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

14. Konkurso dalyviai apdovanojami padėkomis. Geriausiai pasirodžiusieji dalyviai – 

paskatinamaisiais prizais. 

15. Konkursą finansuoja Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centras, pagal esamas finansines 

galimybes. 

mailto:lina.spc@elektrenai.lt
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MOKYKLOS REKVIZITAI 

 

 

_____________________________________________ gimnazijos/mokyklos mokinių, dalyvausiančių 

technologijų olimpiados II etape sąrašas 

 

 

7 – 8 klasių mokinių amžiaus grupės dalyviai: 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Klasė Darbo 

pavadinimas 

Mokinį paruošusio 

mokytojo vardas, pavardė 

(kvalifikacija) 

     

     

     

 

9 – 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)     
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2 priedas 

                                                                                    PATVIRTINTA 

       Elektrėnų savivaldybės 

       Švietimo paslaugų centro direktoriaus 

       2013 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1 VT - 05 

  

 

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ 

PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ DAILYRAŠČIO KONKURSO 

NUOSTATAI 

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pradinių klasių mokinių Dailyraščio konkurso nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą, dalyvius ir 

organizavimo tvarką. 

2. Dailyraščio konkurso organizatoriai: Elektrėnų pradinė mokykla ir Švietimo paslaugų centras. 

3. Dailyraščio konkurso tikslas – ugdyti taisyklingo, aiškaus ir estetiško rašymo įgūdžius. 

 

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

4. Dailyraščio konkurse gali dalyvauti Elektrėnų savivaldybės mokyklų 1-4 klasių mokiniai. 

5. Skiriamos 4 konkurso dalyvių grupės: 1 klasių, 2 klasių, 3 klasių ir 4 klasių mokiniai. Kiekvienai 

grupei skiriamas skirtingas tekstas ir atitinkamai pagal tos klasės reikalavimus suliniuotas A4 formato 

lapas. 

6. Dailyraščio konkursas vyksta 2 etapais: 

6.1. I etapas vyksta mokyklose. Iš kiekvienos mokyklos taisyklingai ir estetiškai rašantys 1-4 klasių 

mokiniai dalyvauja II etape. 

6.2. I etapo organizatoriai pateikia užpildytas dalyvio anketas Elektrėnų ŠPC specialistei metodininkei 

Alai Pupininkienei. Mokykla į savivaldybės konkursą gali atsiųsti tiek mokinių, kiek mokykloje yra tos 

klasės komplektų. Anketas pateikti iki datos, nurodytos ŠPC vasario mėnesio plane. 

6.3. II etapas vyks Elektrėnų pradinėje mokykloje, data nurodyta ŠPC vasario mėnesio plane. 

7. Dailiojo rašto konkurso darbai bus įvertinti ir vertinimo rezultatai bus išsiųsti kiekvienai mokyklai 

el. paštu 3 dienų laikotarpyje. 

 

III. REIKALAVIMAI DAILIOJO RAŠTO DARBUI 

 

8. Dailiojo rašto darbą 1-4 klasių mokiniai rašo į pateiktus atitinkamai pagal tos klasės reikalavimus 

suliniuotus A4 formato lapus. 

9. Dailiojo rašto darbas rašomas ranka, rašytinėmis raidėmis, rašaliniu parkeriu mėlynu rašalu. 

Korektūros priemonėmis (juostelėmis, pieštukais, tepikliais ir pan.) naudotis negalima. 

10. Dailiojo rašto darbas turi tilpti į vieną A4 formato lapą. 

11. Parašę darbą, kitoje lapo pusėje mokiniai nurodo mokyklą, klasę, vardą, pavardę(pirmokams 

padėsime). 

 

IV. VERTINIMO KRITERIJAI 

 

12. Dailyraščio konkurso vertinimo komisija, vertindama dailiojo rašto darbus, atsižvelgia į: 

12.1. teksto išdėstymą; 
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12.2. rašto aiškumą ir tolygumą; 

12.3. darbo estetiką; 

12.4. atidumą ir kalbos taisyklingumą (darbas su klaidomis ar neatitinkantis pateikto rašyti teksto 

raiškos nebus vertinamas). 

12.5. neatitinkantys kriterijų darbai nevertinami. 

 

V. DALYVIŲ PASKATINIMAS 

 

13. Konkurso dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais ir pagal galimybes dovanėlėmis. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

114. Iškilus klausimų Dailyraščio konkurso dalyviai gali kreiptis į Elektrėnų pradinę mokyklą tel.8 

528 36778; el. paštu elektrenupradine@gmail.com 

 

 

Nuostatus paruošė 

Elektrėnų pradinės mokyklos metodinė grupė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:elektrenupradine@gmail.com
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-----------------------------------------------------------mokyklos pradinių klasių mokinių, 

dalyvausiančių Dailyraščio konkurso II etape, 

SĄRAŠAS 

 

Eil. 

Nr. 

 

Mokinio vardas, pavardė Klasė Mokinį paruošusio mokytojo vardas, 

pavardė (kvalifikacija) 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 

Duomenis pateikė                                      __________________________________ 

                                           (pareigos; vardas, pavardė) 
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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 

Amžius Darbo pavadinimas Darbo vadovas 

      

      

      

 

 

11 – 12 klasių mokinių amžiaus grupė 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, 

pavardė, mokykla 

Klasė 

bendrojo 

ugdymo 

mokykloje 

Amžius 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)     
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MOKYKLOS REKVIZITAI 

 

 
________________________________________mokyklos mokinių, dalyvausiančių IV klasių 

mokinių matematikos olimpiados II etape (rajono etape), 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)     
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LIETUVOS MOKINIŲ MUZIKOS OLIMPIADOS ANTROJO ETAPO    DALYVIO 

PARAIŠKA 

               

Informacija 

apie 

Olimpiados 

dalyvį 

vardas  

pavardė  

mokinio amžius  

2014-01-01 

 

el. p. adresas  

mokykla, mokyklos 

adresas, telefonas, el. 

p. adresas 

 

grupė, kurioje 

dalyvaujama (I ar II) 

I gr. : 12 - 14 metų 

II gr.: 15 - 18 metų
 

 

Informacija 

apie  

Olimpiados 

3-ią užduotį 

atliekamos dainos 

pavadinimas, muzikos 

ir teksto autoriai* 

 

dainą atliekantys 

asmenys 

(akompaniatorius, 

pritariantys mokiniai 

ir kt.) * 

 

Informacija 

apie  

Olimpiados 

4-ą užduotį 

kompozicijos 

pavadinimas, muzikos 

ir teksto (jei tai daina) 

autoriai* 

 

kompozicijos 

atlikėjai* 

 

Informacija 

apie mokinį 

Olimpiadai 

rengusį 

mokytoją  

vardas, pavardė  

el. p. adresas  

telefonas  

* prašom nurodyti nesutrumpintus vardus ir pavardes, mokytojo kvalifikacinę kategoriją. 

 

 

Mokyklos vadovas                  A.V.                                             ___________________________ 

 

Paraiškų originalus prašome pateikti  iki 2014 m. vasario 10 d. 
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Sahaj Samadhi 

meditacijos kursai 

 

Jau vaikystėje mums sakė, kad turime būti ramūs, tačiau niekas nepaaiškino, 

kaip tai pasiekti. Lygiai taip pat, kaip išmokstame kalbėti, naudotis kompiuteriu, 

vairuoti mašiną, pilotuoti lėktuvą, turime išmokti grįžti į savo ištakas – Tikrąjį AŠ. 
 

Meditacija – tai natūralus, kiekvienam prieinamas poilsio būdas, palaikantis 
proto higieną. Nuo proto būsenos priklauso mūsų gyvenimo kokybė – jausmai, 

nuotaika ir fizinė savijauta. 
Per Sahaj Samadhi meditaciją mūsų protas nurimsta ir grįžta į dabarties 

momentą. Patiriame proto ramybę, vidinę tylą, gilų atsipalaidavimą, mus užplūsta 
energija ir be pastangų sugrįžta gera savijauta, gyvenimo džiaugsmas, 
entuziazmas, pasileidžia įtampa ir stresas. 
 

Sahaj, išvertus iš sanskrito kalbos, 

"nušvitimas". Reguliariai medituodami proto 

kasdien. Praėję kursus, išmoksime medituoti 

 

 reiškia "natūralus," o Samadhi - 
skaidrumą ir aiškumą galime patirti 
savarankiškai. 

 
Kursų metu kiekvienas dalyvis gaus individualią 
mantrą. 
 

Ves: mokytojas Algis Buraitis 

 

Vieta: Elektrėnų sav. švietimo paslaugų 

centras, II aukštas. 
Laikas:  

Vasario 7 d. (penktadienis) 18:30 - 21:00 

vasario 8 d. (šeštadienis) 10:00 - 12.00 

val. (pirma sesija) ir 14:00 - 17:00 val. 

(antra sesija) 

Kaina: 250 Lt, turintiems mantrą 

(kartojantiems kursą) – 100 lt. 

Daugiau informacijos:  
Algis Buraitis, el.paštas: algibura@gmail.com, Vida Kandrotienė 
862067677, 39826 

mailto:algibura@gmail.com
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