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

 
     PATVIRTINTA 
     Švietimo paslaugų centro direktoriaus 
                                                                                                            2020-04-30 įsakymu Nr.1VT-42 

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

1 2 3 4 5 6 

GEROSIOS PATIRTIES RENGINIŲ SKLAIDA NUOTOLINIU BŪDU 
 

2020 m.  
gegužės 4 d. 

14.00 val. 

Ikimokyklinių įstaigų vadovų 
pavaduotojų ugdymui virtualus 
posėdis. 
Dienotvarkė: 
1.  Refleksija po įvykusio 2020 m. 
balandžio 29 d. ikimokyklinių, 
priešmokyklinio ugdymo pedagogų 
virtualios konferencijos (gerosios 
patirties sklaidos) renginio (iš 85 
pakviestų, dalyvavo 66 
konferencijos dalyviai, iš jų 7 
pranešėjai). Dalyviai – Elektrėnų 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai,  Prienų rajono 
lopšelio darželio „Gintarėlis“ 
atstovė, Kauno miesto l/d „Tukas“ 
direktoriaus pavaduotoja Aistė 
Bendaravičiūtė). 
2. Ikimokyklinių įstaigų darbo 
karantino metu (vaikų priežiūros) 
klausimų aptarimas. 

A. Pupininkienė Ikimokyklinių 
švietimo įstaigų 
vadovų 
pavaduotojai 
ugdymui 

Virtualus pasitarimas 
„Google Meet 
(Hangouts)“ 
programa 

Nuorodą į pasitarimą bus 
atsiųsta elektroniniais adresais. 
Konsultuoja  A. Pupininkienė 
tel. 8 686 48 914  
el. p. ala.pupininkiene@espc.lt  
 
Virtualios konferencijos II ir III 
dalių įrašai bus paviešinti ŠPC 
tinklapyje: 
http://www.espc.lt/lt/rodyti/elekt
renu-pedagogu-geroji-patirtis/ 

2020 m. Virtualus pasitarimas su A. Pupininkienė Logopedai ir Virtualus pasitarimas Nuorodą į pasitarimą bus 



gegužės 5 d. 
13.00 val. 

 

logopedais ir specialiaisiais 
pedagogais. 
Dienotvarkė: 
1.Refleksija po susitikimo 
Nacionalinės švietimo agentūros 
Specialiosios pedagogikos skyriaus 
organizuoto balandžio 24 d. 
vebinaro, skirto 
logopedų/specialiųjų pedagogų 
metodinių grupių/būrelių 
pirmininkams ir PPT/ŠPT 
specialiesiems pedagogams ir 
logopedams. 
2.Refleksija po mokymų tema 
„Agresijos prevencija ir valdymas“. 

A. Gudelienė specialieji 
pedagogai 

„Google Meet 
(Hangouts)“ 
programa 

atsiųsta elektroniniais adresais. 
Konsultuoja  A. Pupininkienė 
tel. 8 686 48 914  
el. p. ala.pupininkiene@espc.lt  
 
 
Dalyvių el. pašto adresais bus 
persiųstas video tema  "Švietimo 
pagalbos užtikrinimas ir 
švietimui skirtų išteklių valdymo 
ir sisteminimo galimybės 
nuotolinio darbo metu". 

2020 m. 
gegužės 6 d. 

12.00 val.  

Virtualus pasitarimas su 
mokyklų pradinių klasių 
mokytojų metodinių ratelių 
pirmininkais. 
Dienotvarkė: 
1. Darbo nuotoliniu būdu patirtys.  
2. Gerosios patirties sklaida tarp 
įstaigos pedagogų. 
3. Tėvų grįžtamasis ryšys 
pedagogui. 

A. Pupininkienė 
L. Živulskienė 

Mokyklų pradinių 
klasių mokytojų 
metodinių ratelių 
pirmininkai 

Virtualus pasitarimas 
„Zoom“ programa 

Nuorodą į pasitarimą bus  
atsiųsta elektroniniais adresais. 
Konsultuoja  A. Pupininkienė 
tel. 8 686 48 914 
el. p. ala.pupininkiene@espc.lt  
 

2020 m. 
gegužės 6 d. 

11.00 val. 

 Virtualus Elektrėnų 
savivaldybės socialinių pedagogų 
metodinio būrelio pasitarimas dėl  
Elektrėnų savivaldybės socialinių 
pedagogų darbo nuotoliu būdu. 
Perspektyvos, galimybės ir geroji 
patirtis. 

V. Kandrotienė 
J. Ivanovaitė 

Socialiniai 
pedagogai 

Virtualus pasitarimas 
„Google Hangouts 
Meet“ programa 

Nuorodą į pasitarimą bus 
atsiųsta elektroniniais adresais. 
Konsultuoja  V. Kandrotienė 
tel. 8 620 67 677 
el. p. vida.kandrotiene@espc.lt 

2020 m. 
gegužės 11 d. 

Virtualus pasitarimas su 
technologijų mokytojais. 

A. Pupininkienė 
H. Vaišvila 

Technologijų 
mokytojai 

Virtualus pasitarimas 
„Google Hangouts 

Nuorodą į pasitarimą bus 
atsiųsta elektroniniais adresais. 



15.00 val. Dienotvarkė: 
1. Refleksija po respublikinio 
technologijų mokytojų virtualaus 
susitikimo; 
2. Refleksija po VGTU virtualaus 
renginio tema „Ateities 
inžinerijos". 
3. Technologijų egzamino 
aptarimas. 
4. Virtualios mokinių technologijų 
darbų parodos organizavimo 
aptarimas. 

Meet“ programa Konsultuoja  A. Pupininkienė 
tel. 8 686 48 914  
el. p. ala.pupininkiene@espc.lt  
 

2020 m. 
gegužės 13 d.  

13.00 val. 

 Virtualus Elektrėnų 
savivaldybės psichologų 
metodinio būrelio pasitarimas. 
Dienotvarkė:  
 1. I. Puronienės pasidalinimas 
gerąja patirtimi tema „Psichologo 
pagalba ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus vaikams“ 
2. Elektrėnų savivaldybės 
psichologų darbo nuotoliu būdu 
perspektyvos, galimybės ir geroji 
patirtis.  
 

V. Kandrotienė 
O. Apanavičienė 

Psichologai Virtualus pasitarimas 
„Google Hangouts 
Meet“ programa 

Nuorodą į pasitarimą bus 
atsiųsta elektroniniais adresais. 
Konsultuoja  V. Kandrotienė 
tel. 8 620 67 677 
el. p. vida.kandrotiene@espc.lt 

2020 m. 
gegužės 13 d.  

15.00 val. 

Virtualus pasitarimas su 
metodinės tarybos pranešėjais 

I. Tviragienė 
A. Pupininkienė 
V. Kandrotienė 
 

E. Šablinskaja 
A. Apyvalienė 
D. Gudelienė  

Virtualus pasitarimas 
„Zoom“ programa 

Nuorodą į pasitarimą bus 
atsiųsta dalyvių asmeniniais 
elektroninio pašto adresais. 
 
 

2020 m. 
gegužės 25 d.  

14.00 val. 

Virtualus pasitarimas bei 
gerosios patirties sklaida su 
ikimokyklinį bei priešmokyklinį 
ugdymą organizuojančių švietimo 

A. Pupininkienė 
 
 

Ikimokyklinį bei 
priešmokyklinį 
ugdymą 
organizuojančių 

Virtualus pasitarimas 
„Google Meet 
(Hangouts)“ 
programa 

Nuorodą į pasitarimą bus 
atsiųsta elektroniniais adresais. 
Konsultuoja  A. Pupininkienė 
tel. 8 686 48 914 



įstaigų vadovų pavaduotojais 
ugdymui. 
 

švietimo įstaigų 
vadovų 
pavaduotojai 
ugdymui 
 

el. p. ala.pupininkiene@espc.lt  
 

2020 m. 
gegužės 26 d.  

14.00 val. 

Elektrėnų savivaldybės mokyklų 
mokytojų metodinės tarybos 
virtualus posėdis 

V. Mikalajūnienė 
I. Tviragienė 

Metodinės 
tarybos nariai 
 

Nuotoliniu būdu 
„Zoom“ programa 

Išankstinė renginio registracija 
iki 2020-05-22  
http://semiplius.lt  
 
Nuorodą į pasitarimą bus 
atsiųsta dalyvių asmeniniais 
elektroninio pašto adresais. 
 
 

Registracija 
iki 2020 m. 

gegužės 28 d. 

Specialiosios pedagogikos ir 
specialiosios psichologijos 
kvalifikacijos tobulinimo kursai. 
60 ak. val. 
Lektorė: Marytė Sajetienė 

V. Mikalajūnienė Pedagogai Nuotoliniu būdu Išankstinė renginio registracija 
iki 2020-05-28  
http://semiplius.lt  
 

2020 m. 
gegužės  

mėn. 

Informavimas apie mokytojų darbo 
nuotoliniu būdu gerąją patirtį. 
  
Konsultavimas mokytojų 
kvalifikacijos tobulinimo 
klausimais  
 
 

A. Pupininkienė 
V. Kandrotienė 
 

Mokytojai, 
pagalbos 
mokiniui 
specialistai 

Konsultacijos ir 
informacijos sklaida 
nuotoliniu būdu 

Informacijos sklaida vyksta 
Centro Facebook puslapyje: 
https://www.facebook.com/elekt
renuspc/ 
Aktualią informaciją rasite: 
http://www.espc.lt/lt/eiti/naujien
os/?cms_action=manage  
Konsultuoja 
 A. Pupininkienė 
el. p. ala.pupininkiene@espc.lt 
tel. 8 686 48 914 
Vida Kandrotienė 
el. p. vida.kandrotiene@espc.lt 
tel.  8 620 67 677 

2020 m.  Elektrėnų savivaldybės pedagogų  V. Kandrotienė Pedagogai Elektrėnų švietimo Informaciją apie įvykusias 



virtualios gerosios patirtys  
  
 

A. Pupininkienė paslaugų centro 
tinklapis 
http://espc.lt 
 

virtualias gerąsias patirtis 
rasite Elektrėnų švietimo  
paslaugų centro tinklapyje 
http://www.espc.lt/lt/rodyti/elekt
renu-pedagogu-geroji-patirtis/ 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, PARODOS 
 

2020 m. 
gegužės  
6 – 29 d. 

 

Kietaviškių pagrindinės mokyklos 
mokinių dailės darbų virtuali 
paroda  
 

A. Pupininkienė 
A. Taparauskienė 
 

Kietaviškių 
pagrindinės 
mokyklos 
mokinių dailės 
darbai 

EŠPC tinklapyje: 
http://www.espc.lt/lt/
eiti/naujienos 
 
EŠPC FB puslapyje: 
https://www.faceboo
k.com/elektrenuspc/?
eid=ARAt56N-
2dJJ34Ly1_52v-
wmyMVws4T8fcWi
9stDNJ7wTTRzzE4
De3fJdzhCP8Z7VZ
G0K7bFulrtMKER  

 

2020 m. 
gegužės 8 d. 

Konkursas „Europos egzaminas 
2020“, skirtas Europos dienai 
paminėti. 

V. Kandrotienė 
Istorijos 
mokytojai 

Registruoto 
mokiniai 

 
https://egzaminas.eu/  

Konsultuoja  V. Kandrotienė 
tel. 8 620 67 677  
el. p. vida.kandrotiene@espc.lt 

2020 m. 
gegužės – 
rugpjūčio 

mėn. 

26-osios (2020 metų) Lietuvos 
mokinių dailės olimpiados tema 
„Lietuvos raudonoji knyga“ II-
ojo turo (savivaldybės etapo)  
dalyvių darbų virtualioji paroda 

A. Pupininkienė Dailės olimpiados 
dalyvių darbai 

EŠPC tinklapyje: 
http://www.espc.lt/lt/
eiti/naujienos  
 
EŠPC FB puslapyje: 
https://www.faceboo
k.com/elektrenuspc/?
eid=ARAt56N-
2dJJ34Ly1_52v-
wmyMVws4T8fcWi
9stDNJ7wTTRzzE4

 



De3fJdzhCP8Z7VZ
G0K7bFulrtMKER  

Parodos 
data bus 

patikslinta 

Elektrėnų savivaldybės 
technologijų mokytojų ir jų 
mokinių darbų paroda 
(tikslinama ar jis bus 
organizuojama ir eksponuojama 
natūroje ar virtualiai). 

A. Pupininkienė 
H. Vaišvila 

Technologijų 
mokytojai, 
mokiniai 

Elektrėnų viešosios 
bibliotekos salė 

Užpildytą anketą (pridedama) 
pateikti  iki 2020 m. gegužės 11 d., 
el. paštu 
ala.pupininkiene@espc.lt  

NEFORMALUS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS 
Iki  

2020 m.  
rugpjūčio  

31 d. 
 
 

Pateikti paraišką neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 
mokymosi programų, finansuojamų 
savivaldybės biudžeto lėšomis, 
konkursui. 
Informacija apie konkursą bei 
nuoroda ŠPC tinklapyje:  
http://www.espc.lt/lt/rodyti/neform
alusis-suagusiuju-svietimas  

A. Pupininkienė Neformalaus 
suaugusiųjų 
švietimo ir 
tęstinio 
mokymosi 
programų teikėjai 

Pateikti adresu: 
Rungos g. 5, 
Elektrėnų švietimo 
paslaugų centras, II 
aukštas, 204 kab. 

Dėl paraiškų pateikimo 
konsultuoja  A. Pupininkienė: 
ala.pupininkiene@espc.lt ir tel.  
8 686 48 914 (tik karantino 
metu), 
po karantino tel. (8 528) 39 826 
 

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS 
 

2020 m. 
gegužės 

mėn. 
 

Mokinių (vaikų), turinčių 
specialiųjų ugdymo(si) poreikių, 
tėvų (globėjų, rūpintojų), švietimo 
pagalbos specialistų, mokytojų, kitų 
suinteresuotų asmenų 
konsultavimas.  

A. Sasnauskienė 
I. Puronienė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektrėnų 
savivaldybės 
švietimo įstaigos  

Konsultacijos ir 
informacijos sklaida 
(karantino metu 
nuotoliniu būdu) 

Kontaktiniai asmenys:  
A. Sasnauskienė 
aliona.sasnauskiene@espc.lt  
I. Puronienė 
ingrida.puroniene@espc.lt  
Kreipiantis el. paštu prašome 
nurodyti savo kontaktinius 
duomenis, trumpai aprašyti 
konsultacijos pagrindą. 

2020 m. 
gegužės 

mėn. 

Mokinių (vaikų) pirminio / 
pakartotinio SUP įvertinimo 
dokumentų priėmimas (karantino 

V. Mikalajūnienė 
A. Sasnauskienė 
 

Elektrėnų 
savivaldybės 
švietimo įstaigos 

Konsultacijos ir 
dokumentų 
priėmimas 

Kontaktiniai asmenys:  
V.Mikalajūnienė 
vida.mikalajuniene@espc.lt     



 metu nuotoliniu būdu).  
Ankstesnio vertinimo pažymų 
pratęsimas iki LR vyriausybė 
panaikins karantiną ir PPT turės 
galimybę atlikti mokinio (vaiko) 
SUP įvertinimą. 

(karantino metu 
nuotoliniu būdu) 

A. Sasnauskienė 
aliona.sasnauskiene@espc.lt 
Švietimo įstaiga į PPT kreipiasi 
raštu, karantino metu siunčia 
švietimo įstaigos vadovo 
pasirašytą ir nuskenuotą raštą ir 
prideda nuskenuotas dokumentų 
kopijas. 

       
 

KITA   INFORMACIJA 
Data, laikas Veiklos pavadinimas 

 
Atsakingas 

2020 m. 
gegužės mėn. 

Elektrėnų savivaldybės mokytojų ekspertų ir mokytojų metodininkų atvirų pamokų / veiklų ciklo 
„Elektrėnų krašte gyventi ir mokytis gera“, skirto Elektrėnų jubiliejiniams metams veiklos 
atnaujinamas.   
Virtualių pamokų/veiklų paraiškas ir vaizdo įrašus siųskite metodininkėms V. Kandrotienei ir A. 
Pupininkienei.  

V. Kandrotienė 
vida.kandrotiene@espc.lt 
A. Pupininkienė 
ala.pupininkiene@espc.lt 

   
 Elektrėnų savivaldybės 2020 metų Švietimo ir ugdymo programos projektų ir Jaunimo veiklos 

skatinimo projektų  finansavimo sutarčių  pasirašymas vyks pasibaigus karantinui. 
 

V.Mikalajūnienė 
vida.mikalajuniene@espc.lt     
 

 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________ 
(Švietimo įstaigos pavadinimas) 

 
 



ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJŲ IR JŲ MOKINIŲ DARBŲ PARODOS DALYVIAI  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informaciją pateikusio asmens vardas, pavardė, pareigos, kontaktai ________________________ 
 
 
 

Dalyvio vardas, 
pavardė 

Amžius Dalyvį rengusio 
pedagogo vardas, 

pavardė, 
kvalifikacija 

Kūrinio/darbelio pavadinimas Papildoma 
informacija 

(reikalingų stalų, 
darbų 

eksponavimui, 
kiekis) 

     
     
     
     
     


