
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 

SAUSIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS 
 

             PATVIRTINTA 

             Švietimo paslaugų centro direktoriaus 

             2014-12-23   įsakymu Nr. 1VT-67 

 

Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 

kita informacija 
1 2 3 4 5 6 

SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS 
2015-01-15 

14.00 val.  

Priešmokyklinio ugdymo 

bendrosios programos 

pristatymas bei aptarimas 

A. Pupininkienė 

J. Kielienė 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

Švietimo paslaugų 

centro posėdžių 

salė 

Po renginio bus 

sudaromas 2015 m. 

metodinio būrelio 

veiklos planas 

METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS 

2015-01-07 

14.00 val. 

Chemijos mokytojų metodinis 

pasitarimas dėl 2014 m. ataskaitos, 

2015 m. veiklos plano sudarymo, 

chemijos olimpiados vertinimo 

komisijos sudarymo.  

V. Kandrotienė Chemijos mokytojai Švietimo paslaugų 

centras 

 

2015-01-07 

14.00 val. 

Fizikos mokytojų metodinis 

pasitarimas dėl 2014 m. ataskaitos, 

2015 m. veiklos plano sudarymo, 

fizikos olimpiados vertinimo 

komisijos sudarymo.   

V. Kandrotienė Fizikos mokytojai Švietimo paslaugų 

centras 

 

2015-01-08 

14.00 val. 

Mokytojų, atsakingų už mokinių 

ugdymą karjerai metodinis 

pasitarimas 

A. Pupininkienė 

 

Mokytojai, atsakingi 

už mokinių ugdymą 

karjerai 

Švietimo paslaugų 

centro posėdžių 

salė 

 

2015-01-12 

14.00 val. 

Psichologų metodinis pasitarimas 

dėl 2014 m. ataskaitos ir 2015 m. 

veiklos plano sudarymo.  

R. Baleišienė 

V. Kandrotienė 

Psichologai Švietimo paslaugų 

centras 

 

2015-01-13 

13.30 val. 

Socialinių pedagogų metodinis 

pasitarimas dėl 2014 m. ataskaitos ir 

A. Dimšaitė  

V. Kandrotienė 

Socialiniai 

pedagogai 

Švietimo paslaugų 

centras 
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2015 m. veiklos plano sudarymo.  

2015-01-16 

14.00 val. 

Pradinių klasių mokytojų 

metodinių grupių pirmininkų 

metodinis pasitarimas dėl     2015 

m. būrelio veiklos plano sudarymo, 

konkurso darbų „Žiemos etiudai“ 

vertinimo bei matematikos 

olimpiados organizavimo 

A. Pupininkienė Pradinių klasių 

mokytojų metodinių 

grupių pirmininkai 

Švietimo paslaugų 

centro posėdžių 

salė 

 

2015-01-19 

14.00 val. 

Technologijų mokytojų metodinis 

pasitarimas: dėl     2015 m būrelio 

veiklos plano sudarymo; olimpiados 

II etapo organizacinių klausimų, 

technologijų brandos egzamino 

naujovių. 

A. Pupininkienė 

H. Vaišvila 

Technologijų 

mokytojai 

Švietimo paslaugų 

centro posėdžių 

salė 

 

2015-01-21 

14.00 val. 

Informacinių technologijų 

metodinis pasitarimas dėl 2014 m. 

ataskaitos ir 2015 m. veiklos plano 

sudarymo. 

N. Kriščiūnienė 

V.Kandrotienė 

Informacinių 

technologijų 

mokytojai 

„Versmės“ 

gimnazija 

 

2015-01-26 

14.30 val. 

Kūno kultūros mokytojų 

metodinis pasitarimas dėl 2014 m. 

ataskaitos ir 2015 m. veiklos plano 

sudarymo. 

N. Strasevičienė 

V. Kandrotienė 

Kūno kultūros 

mokytojai 

Švietimo paslaugų 

centras 

 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI 

2015-01-14 

14.00 val. 

47-asis Lietuvos mokinių jaunųjų 

filologų konkurso ir 

44-asis tarptautinis jaunimo 

epistolinio rašinio konkurso darbų 

vertinimas. 

L.Bernatavičienė Renkasi komisija 

pagal ŠPC įsakymą 

Švietimo paslaugų 

centro posėdžių 

salė 

Mokinių darbus 

pristatyti iki 2015-01-14 

13.30 val. 

L.Bernatavičienei 

2015-01-14 

10.00 val. 

Lietuvos mokinių anglų kalbos 

olimpiada (II etapas) 

 

L.Bernatavičienė 9-12 kl. mokiniai Pagal įsakymą Pagal įsakymą 

I etapas: Iki  

2015-01-15 

 

I etapas: pateikti pradinių klasių 

mokinių konkurso - rašto darbus 

„Žiemos etiudai“  

A. Pupininkienė Pradinių klasių 

mokytojai 

Švietimo įstaigos Pridedamos konkurso 

sąlygos (prieduose) 

Nugalėtojų darbai bus 
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II etapas : 

2015-01-16 

14.00 val. 

 

II etapas: Vertinimo komisija – 

atrinks darbus.  Vertinimo 

komisija  - metodinio būrelio 

nariai. 

 

skelbiami ŠPC ir/arba  

pagal galimybes 

rajoninėje spaudoje. 

Nugalėtojai bus 

apdovanoti asmeninėmis 

dovanėlėmis. 

2015-01-16 

9.00 val. 

53-oji mokinių chemijos olimpiada 

II etapas 

V. Kandrotienė Registruoti mokiniai „Versmės“ 

gimnazija 

Dalyvių sąrašus 

pristatyti el.p 

vidak.spc@elektrenai.lt 

iki sausio 13 d. 

2015-01-23 

9.00 val. 

47-oji Lietuvos mokinių biologijos 

olimpiada (II etapas) 

L.Bernatavičienė 11 kl. mokiniai Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazija 

Pagal įsakymą 

2015-01-27 

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 

 

2015-01-30 

9.00 val. 

64-oji 5-8 klasių mokinių 

matematikos olimpiada 

V. Kandrotienė Registruoti mokiniai Vieta bus 

patikslinta 

 

2015-01-30 

9.00 val. 

26-oji mokinių informatikos 

olimpiada III etapas 

V. Kandrotienė Registruoti mokiniai „Versmės“ 

gimnazija 

 

2015-01-31 Respublikinis prof. J. Matulionio 

jaunųjų matematikų konkursas 

V. Kandrotienė Registruoti mokiniai KTU, studentų g. 

50, 

 

2015-01-05/ 

2015-05-30 

Matematikos konkursas 

„Matmintinis“ 

Matematikos 

mokytojai 

Mokiniai Švietimo įstaigos  

2015-02-03 

10.00 val. 

Meninio skaitymo konkursas (II 

etapas). 

L.Bernatavičienė 5-12 kl. mokiniai Elektrėnų miesto 

viešoji biblioteka 

 

Pageidautina 

iki 

2015-02-05 

Mokyklose organizuojama 4 klasių 

mokinių matematikos olimpiada 

A. Pupininkienė 

 

4 klasių mokiniai Švietimo įstaigos Matematikos olimpiados 

mokyklines užduotis 

atsiųs       

   A. Pupininkienė 

mokyklos el. paštu 2015 

m. sausio pabaigoje. 

 

mailto:vidak.spc@elektrenai.lt
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ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS 
2015-01-07 

12.00 val. 

Seminaras:  
,,Pedagoginis mokinio (vaiko) 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

vertinimas“. 

 

M. Sajetienė 

R. Labačiauskienė 

 

Elektrėnų l/d 

,,Drugelis“ 

pedagogai, 

specialistai. 

Elektrėnų l/d 

,,Drugelis“. 

Seminaras 

organizuojamas 

Elektrėnų l/d ,,Drugelis“ 

užsakymu. 

 

2015-01-14 

10.00 val. 

Metodinis renginys logopedams: 

Supažindinimas su 5 – 7 metų vaikų 

kalbos raidos vertinimo metodika: 

,,Urtės ir Motiejaus diena“. 

A.Lauciuvienė Logopedai Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba. 

Kontaktinis asmuo: 

A.Lauciuvienė. 

Tel.: (8-528) 39 784. 

el.p.: 

asta.ppt@elektrenai.lt 

Pagal iš 

anksto sutartą 

datą ir laiką 

Siūloma paskaita: ,,Bendravimas su 

asmenimis, turinčiais negalių“. 

Lektorė: PPT logopedė metodininkė 

A.Lauciuvienė 

A.Lauciuvienė Pedagogai, švietimo 

pagalbos specialistai, 

tėvai/globėjai. 

Elektrėnų 

savivaldybės 

ugdymo įstaigos. 

Kontaktinis asmuo: 

A.Lauciuvienė. 

Tel.: (8-528) 39 784. 

el.p.: 

asta.ppt@elektrenai.lt  

Pagal iš 

anksto sutartą 

datą ir laiką 

Siūlomas seminaras: ,,Pedagoginis 

mokinio (vaiko) specialiųjų 

ugdymosi poreikių vertinimas“. 

Lektorė: PPT specialioji pedagogė  

metodininkė M.Sajetienė 

M. Sajetienė Pedagogai, švietimo 

pagalbos specialistai, 

VGK nariai. 

Elektrėnų 

savivaldybės 

ugdymo įstaigos. 

Kontaktinis asmuo: 

M.Sajetienė. 

Tel.: (8-528) 39 784. 

el.p.: 

maryte.ppt@elektrenai.lt 

INFORMACIJA 

Data, laikas Veikla Atsakingas Pastabos 
1 2 3 6 

Iki  

2015-01-16 

Pateikti mokyklų bibliotekų 2014 metų statistinę ataskaitą 

per LIBIS programą:www.lnb.lt skyriuje “Bibliotekininkui, 

LIBIS statistikos modulyje: 

http://statistika.libis.lt:7878/pls/apex/f?p=106    

A. Pupininkienė Pagal 2014-12-22  ŠPC raštą  Nr. 2VR - 130 

 

 

 

mailto:asta.ppt@elektrenai.lt
mailto:asta.ppt@elektrenai.lt
mailto:maryte.ppt@elektrenai.lt
http://www.lnb.lt/
http://statistika.libis.lt:7878/pls/apex/f?p=106
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ELEKTRĖNŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO MOKYMŲ GRAFIKAS 

Data Valanda Paskaitos pavadinimas Kabinetas Pastabos 

ŽMOGAUS SOCIALINĖS APLINKOS, KRAŠTOTYROS IR TURIZMO FAKULTETAS 

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

2015-01-14 

 
 (trečiadienis) 

15
00

-16
00

 

Susitikimas su Elektrėnų literatų klubu „Strėva“ kolektyvu 2 aukštas, posėdžių 

salė 

 

2015-01-21 

 
 (trečiadienis) 

15
00

-16
00

 

Paskaita teisiniais klausimais  2 aukštas, posėdžių 

salė 

 

2015-01-28 

 
 (trečiadienis) 

14
00

-16
00

 

Paskaita „Kaip ilgai gyventi ir nesenti“. Lektorė Medardo 

Čoboto Trečiojo amžiaus universiteto  rektorė dr. Zita 

Žebrauskienė. 

2 aukštas, posėdžių 

salė 

 

SVEIKOS GYVENSENOS IR DVASINIO TOBULĖJIMO FAKULTETAS 

Kuratorė Vida Kandrotienė, tel. 39 826, el.p. vidak.spc@elektrenai.lt 

2015-01-20 

 

(antradienis)  

15.00 val. 

Paskaita „Vaistažolių nauda pošventiniu laikotarpiu“. 

Lektorė: Birutė Martišienė – žolininkė, knygos „Liaudies 

išmintis pataria“ autorė. 

Elektrėnų sav. 

Švietimo paslaugų 

centras 

 

2015-01-27 

 

(antradienis) 

15.00 val. 

Paskaita „Kulinarijos paveldas ir žalia palangė mums''. 

Lektorė -  Bronislava Vasiliauskienė – Elektrėnų sveikuolių 

klubo įkūrėja, Sveikuolių sąjungos lektorė. 

Elektrėnų sav. 

Švietimo paslaugų 

centras 

 

KULTŪROS IR MENŲ FAKULTETAS 

Kuratorė Ala Pupininkienė, tel. 34 271, el.p. ala.spc@elektrenai.lt 

2015-01-22 

 
14.00 val. – 

16.00 val. 

(ketvirtadienis) 

Dekoratyvinio siuvinėjimo praktinis užsiėmimas ir 

autorės, Eugenijos Purienės, darbų paroda. 

Elektrėnų sav. 

Švietimo paslaugų 

centras 

Atsinešti po ploną adatėlę, 

žirklutes, paprastą pieštuką. 

Dalyvių grupė – 20. 

iki 2015 m. sausio 19 d. 

registruotis tel: 868648914 

atsakinga - A. Pupininkienė 

2014-01-29 

 

14.00 val. 

(ketvirtadienis) 

Meninio skaitymo vakaronė Elektrėnų sav. 

Švietimo paslaugų 

centras 

Maloniai kviečiu visus į jaukią 

meninio skaitymo vakaronę. 

Kviečiu dalyvauti ir kaip 

klausytojus, ir kaip skaitymo 

dalyvius. Galima atsinešti 

saldėsių. 

mailto:lina.spc@elektrenai.lt
mailto:vidak.spc@elektrenai.lt
mailto:ala.spc@elektrenai.lt


 

 

2014-2015 m.m. INFORMATIKOS OLIMPIADOS I ETAPO ATASKAITA 
 

Mokykla/gimnazija 

 

 

Klasė 

I etapo 

dalyvių 

skaičius 

Siunčiamų į II etapą 

moksleivių Vardai ir 

Pavardės 

Klasė Moksleivius mokiusių 

mokytojų Vardai ir 

Pavardės 

     

     

     

     

     

Iš viso     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                       



 

 

                                                                                                       PATVIRTINTA 

           Elektrėnų savivaldybės 

                                                                                          Švietimo paslaugų centro direktoriaus 

 2013 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr.1 VT-61 

 

RAŠTO DARBŲ "ŽIEMOS ETIUDAI" KONKURSO NUOSTATAI 

 
I. TIKSLAI 

 

1. Skatinti vaikų kūrybinius polinkius ir gebėjimus, ugdyti filologinę kultūrą. 

2. Lavinti mokinių fantaziją. 

3. Stiprinti rašymo įgūdžius, lietuvių kalbos žinias. 

4. Suteikti galimybę įprasminti žiemos, Kalėdų džiaugsmą. 

 

 

II. KONKURSO VIETA IR LAIKAS 

 

5. Konkursas organizuojamas gruodžio- sausio mėnesiais (nuo gruodžio 2d. iki sausio 15 d. kuriami 

rašto darbai mokyklose vyksta atranka mokyklose, nuo sausio 16 d.- konkurso savivaldybės etapas, 

darbų atranka, viešinimas spaudoje bei interneto prieigose). 

6. Konkursą organizuoja Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centras. 

7. Konkursas skelbiamas Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro gruodžio ir sausio 

mėnesio renginių plane. 

 

III. DAL YVIAI 

 

8. Konkurse dalyvauja Elektrėnų savivaldybės mokyklų pradinių klasių mokiniai. 

 

 

IV. KONKURSO SĄLYGOS 

 

9. Konkursui mokiniai pateikia savo kūrybos rašto darbus (žanrai gali būti įvairūs, pvz. rašiniai, 

eilėraščiai, pasakos, miniatiūros ...) 

10. Rašto darbų apimtis neribojama. 

11. Vertinimo darbų kriterijai: idėjos ir temos atitikimas, kūrybiškumas, originalumas, meniškumas, 

kalbos ir rašto kultūra. 

12. Rašto darbai turi būti pateikiami ant švarių, baltų A4 formato lapų. 

13. Darbai turi būti pateikti atspausdinti kompiuteriu. 

14. Mokinio vardas, pavardė, amžius, klasė, mokyklos pavadinimas nurodoma lapo viršuje; 

mokytojo vardas, pavardė nurodoma kitoje lapo pusėje. 

15. Mokykla iš kiekvienos klasės komplekto gali pateikti ne daugiau kaip po 2 rašto darbus. 

 

 

V. DARBŲ VERTINIMAS 

 

 

16. Konkursui pateiktus rašto darbus vertins Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro 

sudaryta vertinimo komisija. 

17. Geriausiai įvertinti darbai bus viešinami Elektrėnų savivaldybės arba Švietimo paslaugų centro 

internetiniame tinklapyje. Pagal galimybes - vietinėje spaudoje. 

18. Kūrybinių rašto darbų autoriai (konkurso laureatai), pagal galimybes, bus apdovanojami 

asmeninėmis dovanėlėmis bei padėkomis. 

 

 

 

Nuostatus parengė Kietaviškių pagrindinės mokyklos pradinių klasių vyr. mokytoja Lina 

Živulskienė 

 

 


