
      
                                                                                                                                                                                   PATVIRTINTA 
                                    Švietimo paslaugų centro direktoriaus 
                                                                                                                                                                                   2016-12-23 įsakymu Nr. 1VT-75 
 

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

                               
Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 

kita informacija 
 

SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDOS RENGINIAI, EDUKACINĖS IŠVYKOS 
 

2017 m.  
sausio 4 d. 
10.00 val. 

Edukacinė išvyka į Stakliškių gimnaziją. 
Seminaras „Mokinių motyvavimas mokytis 
užsienio kalbų“. 
Rusų kalbos vadovėlio „Privet!“ pristatymas 
Lektorė rusų (užsienio) kalbos mokytoja ekspertė 
Loreta Šernienė 

V. Pranckevičienė 
D. Lapinskaitė 

Rusų kalbos 
mokytojai 

Stakliškių gimnazija, 
išvykimas 8.30 val. 
nuo ŠPC  

Registracija iki 2016-12-19 
http://semiplius.lt 
Seminaras mokamas, kaina 
priklauso nuo dalyvių 
skaičiaus: 8-12 Eur 

2017 m.  
sausio   6 d. 
10.00 val. 

Seminaras "Atnaujintos PVKC Sutvirtinimo 
programos pristatymas". 

V. Kandrotienė Tikybos 
mokytojai 

Kaišiadorių 
vyskupijos 
Katechetikos centras 
Birutės g. 9  
Kaišiadorys  

Registracija iki 2017-01-02 
tel./faks. 8 346 54 073  
el. paštas 
katechetikos.c@ks.lcn.lt 
Auka - 5 Eur 

2017 m. 
sausio 16 d. 
12.30 val. 

Vaikų turizmo renginių vadovo mokymai. 
Programa parengta vadovaujantis „Vaikų turizmo renginių 
organizavimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 
ISAK-330 ir siekiant užtikrinti vaikų saugą turizmo 
renginiuose žygių, ekskursijų metu. Organizuojant 
mokymus, vadovaujamasi Mokymo ir atestavimo darbuotojų 
saugos ir sveikatos klausimais bendrųjų nuostatų, patvirtintų 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 
ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 
m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-223/V-792 (Žin., 2004, 

V. Kandrotienė Registruoti 
pedagogai 

Švietimo paslaugų 
centras 
 

Dalyvio mokestis - 6 Eur 
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Nr.13-395), nustatyta tvarka. Išduodami penkerius metus 
galiojantys Vaikų turizmo renginio vadovo pažymėjimai. 

2017 m. 
sausio 18 d. 
14.00 val. 

Paskaita „Autizmo spektro sutrikimų turinčių 
vaikų ugdymo ypatumai”. 

A.Pupininkienė 
L. 
Baranauskienė 

Logopedai, 
specialieji 
pedagogai, kiti 
mokytojai 

Švietimo paslaugų 
centro posėdžių salė 

Iki 2017-01-17 registruotis  
http://semiplius.lt  

2017 m. 
sausio 26 d. 
13.30 val. 

Apskritojo stalo diskusija tema „Ikimokyklinio 
amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas“  

A. Pupininkienė Visi norintys 
Ikimokyklinio 
ugdymo 
pedagogai 

Lopšelis darželis 
„Pasaka“ 

Iki 2017-01-25 registruotis  
http://semiplius.lt  

2017 m. 
sausio 31 d. 
10.00 val. 

Seminaras „Brandos darbas: pagrindiniai 
principai ir įgyvendinimas“. Lektorė - 
Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus 
vedėja dr. Asta Ranonytė. 

V. Kandrotienė Vidurinį 
ugdymą 
teikiančių 
mokyklų 
komandos 
(vadovas, 
pavaduotojas, 
mokyklos 
karjeros 
specialistas) 

Kaišiadorių rajono 
švietimo ir kultūros 
paslaugų centras 
(Kęstučio g. 22, 
Kaišiadorys) 

Apie dalyvavimą praneškite 
el. p. 
vidak.spc@elektrenai.lt 
Išvykstame nuo ŠPC  
9.30 val. 

 
METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS 

 
Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 

kita informacija 
2017 m. 

sausio 5 d. 
15.00 val 

Fizikos mokytojų metodinis pasitarimas dėl 
2016 m. veiklos ataskaitos, 2017 m. veiklos plano 
sudarymo 

V. Minkevičienė 
V. Kandrotienė 

Fizikos mokytojai Švietimo paslaugų 
centras 

Registracija 
http://semiplius.lt 

2017 m. 
sausio 5 d. 
15.00 val. 

Chemijos mokytojų metodinis pasitarimas dėl 
2016 m. veiklos ataskaitos, 2017 m. veiklos plano 
sudarymo 

V. Kubilienė 
V. Kandrotienė 

Chemijos 
mokytojai 

Švietimo paslaugų 
centras 

Registracija 
http://semiplius.lt 

2017 m. 
sausio 6 d. 
10.30 val. 

Bendrojo ugdymo ir menų mokyklų dailės 
mokytojų metodinis pasitarimas dėl 2017 m 
būrelio veiklos plano sudarymo; olimpiados II 
etapo organizacinių klausimų, mokinių brandos 
darbo aktualijų. 

A. Pupininkienė Bendrojo ugdymo 
ir menų mokyklų 
dailės mokytojai 

Švietimo paslaugų 
centro posėdžių salė 

Iki 2017-01-05 registruotis  
http://semiplius.lt  

2017 m. Matematikos metodinis pasitarimas dėl 2016 m. A. Čerkasovienė Matematikos Švietimo paslaugų Registracija 
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sausio 9 d. 
15.00 val. 

veiklos ataskaitos, 2017 m. veiklos plano 
sudarymo 

V. Kandrotienė mokytojai centras http://semiplius.lt 

2017 m. 
sausio 12 d. 
15.00 val. 

Kūno kultūros mokytojų metodinis pasitarimas 
dėl 2016 m. veiklos ataskaitos ir 2017 m. veiklos 
plano sudarymo.  

N. Strasevičienė 
V. Kandrotienė 

Kūno kultūros 
mokytojai 

Švietimo paslaugų 
centras 

Registracija 
http://semiplius.lt 

2017 m. 
sausio 16 d. 
15.00 val. 

Pradinių klasių mokytojų metodinių grupių 
pirmininkų metodinis pasitarimas dėl 2017 m. 
būrelio veiklos plano sudarymo, konkurso darbų 
„Žiemos etiudai“ vertinimo bei matematikos 
olimpiados organizavimo klausimų 

A. Pupininkienė Pradinių klasių 
mokytojų 
metodinių grupių 
pirmininkai 

Švietimo paslaugų 
centro posėdžių salė 

Iki 2017-01-13 registruotis  
http://semiplius.lt  

2017 m. 
sausio 17 d. 
15.00 val. 

Technologijų mokytojų metodinis pasitarimas 
dėl 2017 m būrelio veiklos plano sudarymo; 
olimpiados II etapo organizacinių klausimų, 
mokinių brandos darbo aktualijų. 

A. Pupininkienė 
H. Vaišvila 

Technologijų 
mokytojai 

Švietimo paslaugų 
centro posėdžių salė 

Iki 2017-01-16 
registruotis  
http://semiplius.lt  

2017 m. 
sausio 19 d. 
14.00 val. 

Psichologų metodinis pasitarimas  R. Baleišienė 
V. Kandrotienė 

Psichologai Švietimo paslaugų 
centras 

Registracija 
http://semiplius.lt 

 
OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI 

 
Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 

kita informacija 
Nuo 2017 m.  
sausio mėn. 
iki 2017 m. 

gegužės mėn. 

Matematikos konkursas „Matmintinis“ Matematikos 
mokytojai 

Mokiniai Švietimo įstaigos Registracija http://miksike.lt/ 

2017 m. 
sausio 10 d. 
14.00 val. 

49-ojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų 
konkurso ir tarptautinio jaunimo epistolinio 
rašinio konkurso darbų vertinimas. 

A. Pupininkienė 
 

Vertinimo komisija 
pagal  įsakymą  

Švietimo paslaugų 
centro posėdžių salė 

Mokinių darbus pateikti iki 
2017-01-09 
A. Pupininkienei  

2017 m. 
sausio 11 d. 

9.00 val. 

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada (II 
etapas) 
 

A. Pupininkienė 
 

11 kl.. mokiniai, 
vertinimo komisija 
pagal įsakymą 

„Versmės“ 
gimnazija 

Konkurso II etape gali 
dalyvauti iki 5 mokinių iš 
įstaigos. 
Konkurso sąlygas bei 
programą galite rasti 
paspaudę šią nuorodą: 
http://www.lmnsc.lt/lt/anglu_k 

I etapas iki  I etapas: pateikti pradinių klasių mokinių A. Pupininkienė Pradinių klasių Švietimo paslaugų Pridedamos konkurso 
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2017 m. 

sausio 13 d. 
 

II etapas  
2017 m. 

sausio 16 d. 
15.00 val. 

 

konkurso - rašto darbus „Žiemos etiudai“  
 
 
II etapas: Vertinimo komisija – atrinks darbus.  
Vertinimo komisija  - metodinio būrelio nariai. 
 

mokytojai 
 
 
Vertinimo komisija 
pagal 2016-12-20 
raštą Nr. 2 VR - 
149 

centro posėdžių salė sąlygos (prieduose) 
Darbus iki 2017-01-13 
pateikti į ŠPC. 
Nugalėtojų darbai bus 
skelbiami ŠPC ir/arba  pagal 
galimybes savivaldybės 
spaudoje. Nugalėtojai bus 
apdovanoti asmeninėmis 
dovanėlėmis. 

2017 m. 
sausio 13 d. 

9.00 val. 

50-oji mokinių biologijos olimpiada (9-12 kl.) V. Kandrotienė Registruoti 9-12 kl. 
mokiniai  

Elektrėnų „Versmės“ 
gimnazija 

Dalyvių sąrašus pateikti el.p. 
vidak.spc@elektrenai.lt. iki 
2017-01-02. Olimpiados 
nuostatus galite rasti 
paspaudę šią nuorodą: 
http://www.lmnsc.lt/lt/olimpi
ados_struc_0141 

2017 m. 
sausio 20 d. 

9.00 val. 
 

54-oji mokinių chemijos olimpiada 
(9-12 kl.) 

V. Kandrotienė Registruoti 9-12 kl.  
mokiniai 

Elektrėnų „Versmės“ 
gimnazija 

Dalyvių sąrašus pateikti el.p 
vidak.spc@elektrenai.lt iki 
2017-01-13. 
Olimpiados nuostatus galite 
rasti paspaudę šią nuorodą: 
http://www.lmnsc.lt/lt/olimpi
ados_struc_0141 

2017 m. 
sausio 24 d. 

9.00 val. 

8 klasės mokinių vokiečių kalbos konkursas  
 

A. Pupininkienė 8 kl. mokiniai, 
vertinimo komisija 
pagal įsakymą 

„Ąžuolyno“ 
progimnazija 

Konkurso II etape gali 
dalyvauti iki 5 mokinių iš 
įstaigos. 
Iki 2017- 01-19  mokinių 
sąrašus pateikti  
A. Pupininkienei. 
II etapo dalyvių sąrašo 
forma pridedama. 
Konkurso sąlygas galite 
rasti paspaudę šią nuorodą: 
http://www.lmnsc.lt/supad
min/kiti/lmitkcedit/uploads
/files2/Vokieciu%20kalbos
%20olimpiados%20salygo
s.pdf  

2017 m. Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada A. Pupininkienė 9-12 kl. mokiniai, Elektrėnų „Versmės“ Iki 2017 -01-19  mokinių 
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sausio 25 d. 

9.00 val. 
Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9 – 12 kl. 
mokiniams (II etapas) 

 vertinimo komisija 
pagal įsakymą 

gimnazija sąrašus pateikti  
A. Pupininkienei. 
II etapo dalyvių sąrašo forma 
pridedama. 
Konkurso sąlygas galite rasti 
paspaudę šią nuorodą: 
http://www.lmnsc.lt/lt/lietuvi
u_kalbos_olimpiada_2012  
Olimpiadoje gali dalyvauti: 
pagrindinės mokyklos, 
sanatorinė mokykla, 
Semeliškių gimnazija, 
Elektrėnų profesinio 
mokymo centras iki 5 
mokinių, Vievio gimnazija 
iki 8 mokinių, Elektrėnų 
„Versmės“ gimnazija iki 10 
mokinių. 

2017 m. 
sausio 27 d. 

28-oji mokinių informatikos olimpiada (8-12 
kl.) 

V. Kandrotienė Registruoti 8-12 kl.  
mokiniai 

Elektrėnų „Versmės“ 
gimnazija 

Olimpiados nuostatus 
galite rasti paspaudę šią 
nuorodą: 
http://www.lmnsc.lt/lt/oli
mpiados_struc_0141 

2017 m. 
sausio 28 d. 

Respublikinis prof. J. Matulionio jaunųjų 
matematikų konkursas 

V. Kandrotienė Registruoti 
mokiniai 

KTU, studentų g. 50, 
Kaunas 

Dalyvių sąrašus pateikti 
el.p 
vidak.spc@elektrenai.lt  
iki 2017-01-23 

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 įsakymą 
 

Elektrėnų „Versmės“ 
gimnazija 

Mokinių sąrašo formą 
(pridedama) iki 2017-01-26 
atsiųsti el. paštu : 
ala.spc@elektrenai.lt  

 
ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS 

 
Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 

kita informacija 
2017 m. 
sausio  

Pagrindinio ugdymo pasiekimų ir brandos 
egzaminų pritaikymas specialiųjų ugdymosi 

M.Sajetienė 
 

Kietaviškių 
pagrindinė 

Pedagoginė 
psichologinė tarnyba 

Kontaktinis asmuo:  
M.Sajetienė 
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4 - 5 d. 

 
poreikių turintiems mokiniams 
 
 

mokykla, Elektrėnų 
,,Versmės“ 
gimnazija, 
Semeliškių 
gimnazija, Vievio 
gimnazija 

 Tel.: (8-528) 39 784. 
  

Preliminarios 
datos:  

2017 m. 
sausio 10, 12, 

17, 19, 
 24, 26,  
31 d.  

 

Mokinių (vaikų) specialiųjų ugdymosi poreikių 
vertinimas 

A.Lauciuvienė 
 

Elektrėnų lopšelio 
– darželio 
,,Pasaka“, 
Elektrėnų 
,,Ąžuolyno“ 
progimnazijos, 
Kietaviškių 
pagrindinės 
mokyklos 
ugdytiniai/tėvai 

Pedagoginė 
psichologinė tarnyba 
 

Informacija apie tikslią 
datą ir laiką iš anksto bus 
derinama su ugdymo 
įstaigomis/tėvais 
(globėjais). 
Kontaktinis asmuo:  
A.Lauciuvienė 
Tel.: (8-528) 39 784. 
 

Kiekvieną  
trečiadienį 

 

Metodinės – informacinės PPT specialistų 
konsultacijos.  
PPT specialistai konsultuos pagal savo veiklos 
sritį ir kompetenciją. 

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

Elektrėnų 
savivaldybės 
ugdymo įstaigos 

Pedagoginė 
psichologinė tarnyba 
 

Būtina išankstinė 
registracija. 
Kontaktiniai asmenys:  
PPT specialistai 
Tel.: (8-528) 39 784. 

Data ir laikas 
bus derinama 
su mokykla 

Prevencinė psichologinė pagalba, gerinant 5 kl. 
mokinių pasiekimus, pasinaudojant standartizuotų 
testų rezultatais 

S. Ceslevičienė Kietaviškių 
pagrindinė 
mokykla 

Pedagoginė 
psichologinė 
tarnyba. Kietaviškių 
pagrindinė mokykla 

Kontaktinis asmuo:  
Psichologė S.Ceslevičienė 
Tel.: (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    
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VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS  
KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINAI 

 
Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 

kita informacija 
2017 m. 
sausio 19 d.  12.00  val. 
sausio 19 d.  16.00  val. 

I valstybinės kalbos mokėjimo 
kategorijos egzaminas 
LR Konstitucijos pagrindų egzaminas 

V.Mikalajūnienė Užsiregistravę 
dalyviai 

Švietimo paslaugų 
centras 

Registracija būtina iki 
2017-01-12 

2017 m. 
sausio 20 d. 12.00 val. 
 

II ir III valstybinės kalbos mokėjimo 
kategorijos egzaminas 

V.Mikalajūnienė Užsiregistravę 
dalyviai 

Švietimo paslaugų 
centras 

Registracija būtina iki 
2017-01-12 

 
 

INFORMACIJA 

Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Pastabos 
 

Iki  
2017 m. 

sausio 13 d. 

Pateikti mokyklų bibliotekų 2016 metų statistinę ataskaitą per LIBIS 
programą:www.lnb.lt skyriuje “Bibliotekininkui, LIBIS statistikos 
modulyje: http://statistika.libis.lt:7878/pls/apex/f?p=106    

V.Pranckevičienė Pagal 2016-12-16  ŠPC raštą  Nr. 2VR - 
144 
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ELEKTRĖNŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO MOKYMŲ GRAFIKAS 
 

Data Valanda Renginio  pavadinimas Vieta Pastabos 
 

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. 
sausio 11 d. 

 

15.00 val. Paskaita „Nėries regioninio parko pristatymas. Aktyvus žaidimas 
„Protų mūšis““. Lektoriai kultūrologai: Saulius Pupininkas, 
Karolina Tamašauskaitė 

Renginių salė (2 
aukštas). Elektrinės g. 8 
(buvusioje Elektrėnų sav. 
Tarybos salėje) 
 

 

2017 m. 
sausio 18 d. 

 

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

Renginių salė (2 
aukštas). Elektrinės g. 8 
(buvusioje Elektrėnų sav. 
Tarybos salėje) 
 

 

2017 m. 
sausio 25 d. 

(data gali keistis) 

15.00 val. Edukacinė programa Žebertonių bendruomenėje „Duonos 
kepimo kelias“  

Žebertonių 
bendruomenės namai 

Registracija iki  
2017-01-15 

 
SVEIKOS GYVENSENOS IR DVASINIO TOBULĖJIMO FAKULTETAS 

Kuratorė Vida Kandrotienė, tel. 39 826, el.p. vidak.spc@elektrenai.lt 
2017 m. 

sausio 17 d. 
13.00 val. 

 Paskaita „ Distancinis Matymas. Kas yra Teta gydymas?“ 
Lektorius  - Vitalijus Prascienius 

Elektrinės g. 8, buvusio 
savivaldybės pastato 2 
aukštas, tarybos salė 
 

 

2017 m. 
sausio 24 d. 
11.00 val.  

 Paskaita „Pažadink savo snaudžiančias galias“ Gediminas 
Grigelis 868321144 

Elektrinės g. 8, buvusio 
savivaldybės pastato 2 a., 
tarybos salė 
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KULTŪROS IR MENŲ FAKULTETAS 

Kuratorė Ala Pupininkienė, tel. 34 271, el.p. ala.spc@elektrenai.lt 
2017 m. 

sausio 12 d. 
 

14.00 val. II – jų dalių susitikimas su aktore Nijole Narmontaite ir 
kapitonu Pauliumi Kovu.  
I tema  „Gyvenimas audroje“ , lektorius Paulius Kovas. 
II tema „Ko nematė žiūrovai“, lektorė Nijolė Narmontaitė. 
Susitikimo metu skambės N.Narmontaitės atliekamos dainos, 
svečiai pasakos įvairias savo gyvenimo istorijas, taip pat bus 
pristatytos N.Narmontaitės ir P.Kovo knygos. 
 
"Bus linksmų istorijų bei jaudinančių prisiminimų. Galėsite 
įsigyti didelio populiarumo ir pripažinimo sulaukusių knygų su 
autorių parašais. 

Elektrinės g. 8, buvusio 
savivaldybės pastato 2 
aukštas, tarybos salė 

Susitikimas 
nemokamas. 
Norintys įsigyti 
knygų, turėti su 
savimi pinigėlių: 
1 knyga iki 13 Eur. 
Galima bus įsigyti 4 
knygas. 

2017 m. 
sausio 19 d. 

 

9.00 val. Nacionalinis lankytojų centras Valstybės saugomų teritorijų 
tarnyba 

Vilnius, Antakalnio g. 25 Edukacinė programa 
su gidu.  Kaina 
asmeniui  – 1 Eur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
                                                                                                       
                                                                                                       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 



 

 

  
 

MOKYKLOS REKVIZITAI 
 

 
_____________________________________________ gimnazijos/mokyklos mokinių, 

dalyvausiančių Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados II etape sąrašas 
 
 

9 – 10 klasių mokinių amžiaus grupės dalyviai: 
 

Eil. 
Nr. 

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

    
    
    

 
11 – 12 klasių mokinių amžiaus grupės dalyviai: 

 
Eil. 
Nr. 

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

    
    
    

 
P.S. pagrindinės mokyklos, sanatorinė mokykla, Semeliškių gimnazija, Elektrėnų profesinio 
mokymo centras iki 5 mokinių, Vievio gimnazija iki 8 mokinių, Elektrėnų „Versmės“ gimnazija iki 
10 mokinių 

 
Informaciją pateikė                       ____________                               _________________________ 
                                                           (parašas)                                         (pareigos, vardas, pavardė) 
 
Mokyklos vadovas                             A. V.                                        __________________________ 
                                                                                                                    (vardas, pavardė)     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

MOKYKLOS REKVIZITAI 
 

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

dalyvausiančių anglų kalbos konkurse, sąrašas 
 
 

Eil. 
Nr. 

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

    
    
    
    
    
    
    
    
    

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

MOKYKLOS REKVIZITAI 
 

 
_____________________________________________ gimnazijos/mokyklos mokinių, 

dalyvausiančių 8 kl. vokiečių kalbos konkurse, sąrašas 
 
 

 
 

Eil. 
Nr. 

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

   
   
   
   
   

 
P.S. iki 5 mokinių iš įstaigos 

 
Informaciją pateikė                       ____________                               _________________________ 
                                                           (parašas)                                         (pareigos, vardas, pavardė) 
 
Mokyklos vadovas                             A. V.                                        __________________________ 
                                                                                                                    (vardas, pavardė)     
 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MOKYKLOS REKVIZITAI 
 

 
_____________________________________________ gimnazijos/mokyklos mokinių (11 kl.), 

dalyvausiančių anglų kalbos olimpiadoje, sąrašas 
 
 

Eil. 
Nr. 

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

    
    
    
    
    
    
    
    
    

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

 
 
 

 


