
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 
2018 M. SPALIO MĖN. VEIKLOS PLANAS 

 
 

      PATVIRTINTA 
                                    Švietimo paslaugų centro direktoriaus 

                                      2018-09-28 įsakymu Nr.1VT-80 
                                                   

 
Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 

kita informacija 
1 2 3 4 5 6 

SEMINARAI, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA  
2018 m.  

spalio 9 d. 
13.00 val. 

Praktinis seminaras „Mokinių 
vertinimas ir įsivertinimas 
technologijų pamokose“ (6 ak. val.). 
Seminaro metu vyks kūrybinės dirbtuvės. 
Lektorius: Donatas Kriukas, Vilniaus 
Salomėjos Nėries gimnazijos technologijų 
mokytojas metodininkas 

A. Pupininkienė Technologijų 
mokytojai 

Rungos g. 5, 
Švietimo 
paslaugų centro 
metodinis 
kabinetas  
(207 kab.) 

Iki 2018-10-08  registruotis 
http://semiplius.lt     
Seminaras mokamas. 
Kaina priklausys nuo dalyvių 
skaičiaus (asmeniui 10-15 Eur). 
Bus išduodami kvalifikacijos 
tobulinimo pažymėjimai. 

2018 m.  
spalio 9 d. 
10.00 val. 

Antikorupcinio švietimo paskaita 
„Korupcijos rizikos viešuosiuose 
pirkimuose“. 
Lektorė: Jurgita Razmytė, LR specialiųjų 
tyrimų tarnybos Viešųjų ryšių specialistė 

V. Pranckevičienė Elektrėnų 
savivaldybės įstaigų 
vadovai ir/ar už 
korupcijos prevenciją 
įstaigoje atsakingi 
asmenys 

Elektrinės g. 8, 
Švietimo paslaugų 
centro salė (buvusi 
savivaldybės 
tarybos salė) 

Renginys nemokamas. 
Bus išduodamos pažymos. 

2018 m.  
spalio 15 d. 
11.00 val. 

Seminaras tema „Individualios 
mokinių pažangos stebėjimo, 
pokyčių fiksavimo pamokose 
praktika, siekiant geresnių mokymų 
rezultatų“ (6 ak. val.). 
Lektorius: Vincas Tamašauskas, Šiaulių 
Didždvario gimnazijos matematikos 
mokytojas ekspertas, švietimo 
konsultantas 

A. Pupininkienė Visų dalykų 
mokytojai, taip pat 
pradinio ugdymo 
mokytojai 

Rungos g. 5, 
Švietimo paslaugų 
centro posėdžių 
salė (208 kab.) 

Iki 2018-10-09  registruotis 
http://semiplius.lt      
Seminaras mokamas. 
Kaina priklausys nuo dalyvių 
skaičiaus (asmeniui 10-15 Eur). 
Bus išduodami kvalifikacijos 
tobulinimo pažymėjimai. 

2018 m.  
spalio 18 d. 

Konferencija „Socialinio pedagogo 
vaidmuo vaiko gyvenime“. 

A. Apyvalienė  
V. Kandrotienė 

Socialiniai pedagogai Vievio gimnazija Iki 2018-10-17 registruotis 
http://semiplius.lt ir el.p. 
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10.00 val. Tikslas - dalintis gerąja darbo patirtimi 

ugdant ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 
mokyklinio amžiaus vaikus, turinčius 
vidutinius, didelius ir labai didelius 
specialiuosius ugdymosi poreikius, 
socialinių įgūdžių stoką, menką 
mokymosi motyvaciją. 

 aisteapyvaliene@gmail.com 
 

2018 m.  
spalio 18 d. 
10.00 val. 

Seminaras „Emocinio intelekto 
ugdymas". Lektorė:  Lidija 
Laurinčiukienė, žurnalistė, organizacijų 
konsultantė (įmonės įvaizdžio, viešųjų 
ryšių, bendravimo su žiniasklaida, 
lyderystės, komandos formavimo 
klausimais). 

V. Kandrotienė Tikybos mokytojai Kaišiadorių 
vyskupijos 
katechetikos 
centre (Birutės g. 
9, Kaišiadorys), 
III a. salėje 

Būtina išankstinė registracija 
iki 2018-10-12 , el. paštu  
kaisiadoriu.kc@gmail.com 
tel. 8 346 54073  
 

2018 m.  
spalio 19 d. 
11.30 val. 

Seminaras „Kitokių patirčių, 
patrauklių aktyviųjų veiklų mugė 
mokinių matematikos mokymosi 
pasiekimams optimizuoti“.  
Lektorius:  Vincas Tamašauskas, švietimo 
konsultantas (mokytojų praktinės veiklos 
vertintojas), Šiaulių Didždvario 
gimnazijos mokytojas ekspertas. 
 Anotacija: 
*Matematinio ugdymo mokykloje 
pokyčių būtinybė: kodėl nesigauna 
kokybinis šuolis;  
*Pokyčiai matematikos pamokoje: 
struktūros modeliavimas, vertybių 
formavimas bei kompetencijų vertinimas;  
*Integralaus ugdymo matematikos 
pamokose praktika, individualizuojant, 
diferencijuojant, integruojant mokymąsi;  
*Užduočių rengimo skirtingų gebėjimų 
mokinių matematinių kompetencijų 
ugdymui, pavyzdžiai; 
*Kitokios (netradicinės) matematikos 
pamokos, planų arba aktyviųjų veiklų 
sėkmės pavyzdžiai, kaip pagerinti 
mokinių matematikos ugdymo 

V. Kandrotienė Matematikos 
mokytojai 

Rungos g. 5, 
Švietimo 
paslaugų centro 
posėdžių salė  
(208 kab.)  
 

Iki 2018-10-18 registruotis 
http://semiplius.lt 
Seminaras mokamas. 
Kaina priklausys nuo dalyvių 
skaičiaus (jeigu grupėje 25 
dalyviai – kaina asmeniui  
11 Eur). 
Bus išduodami kvalifikacijos 
tobulinimo pažymėjimai. 
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pasiekimus. 

2018 m.  
spalio 25 d. 

9.00 val. 

Seminaras tema „Žaidybinės 
pertraukėlės ir jų nauda 
pradedančiajam muzikantui“  
(6 ak. val.). 
Lektorė: Ieva Tijūnėlienė, Trakų meno 
mokyklos direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui 

A. Pupininkienė Bendrojo ugdymo, 
menų mokyklų bei 
ikimokyklinių įstaigų 
muzikos mokytojai, 
ikimokyklinio, 
priešmokyklinio ir 
pradinio ugdymo 
pedagogai 

Elektrėnų meno 
mokyklos 
koncertų salė 

Iki 2018-10-24  registruotis 
http://semiplius.lt       
Seminaras mokamas. 
Kaina priklausys nuo dalyvių 
skaičiaus (jeigu grupėje 20 
dalyvių , kaina asmeniui  
8-12 Eur ). 
Bus išduodami kvalifikacijos 
tobulinimo pažymėjimai. 

2018 m.  
spalio 29 d. 
12.15 val. 

Seminaras tema „Molio savybės ir 
plastika“ (6 ak. val.). 
Lektorė: Rasa Rakauskienė, menų 
mokytoja 

A. Pupininkienė L/d „Drugelis“ 
kolektyvas 

Lopšelis–darželis 
„Drugelis“ 
Sodų g. 7, 
Elektrėnai 

Iki 2018-10-26  registruotis 
http://semiplius.lt      
Seminaras mokamas. 
Bus išduodami kvalifikacijos 
tobulinimo pažymėjimai. 

METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS 
2018 m.  

spalio 10 d.  
14.30 val. 

Raštingiausio ketvirtoko konkurso 
vertinimo komisijos pasitarimas dėl 
konkurso užduočių bei jų vertinimo 
kriterijų 

A. Pupininkienė 
L. Živulskienė 
 

Vertinimo komisija 
pagal ŠPS direktoriaus 
2018-09-28 įsakymą 
Nr. 1VT- 79 

Rungos g. 5, 
Švietimo 
paslaugų centro 
metodinis 
kabinetas  
(207 kab.) 

Iki 2018-10-09 registruotis 
http://semiplius.lt  

2018 m.  
spalio 11 d. 
14.00 val. 

 

Bendrojo ugdymo mokyklų bei 
ikimokyklinių įstaigų muzikos 
mokytojų metodinis pasitarimas 
2018- 2019 m. m. veiklos plano 
kūrimo, būrelio pirmininko rinkimo 
bei muzikos olimpiados organizavimo 
klausimais. 

A. Pupininkienė 
 

Bendrojo ugdymo 
mokyklų bei 
ikimokyklinių įstaigų 
muzikos mokytojai 

Rungos g. 5, 
Švietimo 
paslaugų centro 
metodinis 
kabinetas 
(207 kab.) 

Iki 2018-10-10 registruotis 
http://semiplius.lt  

2018 m.  
spalio 11 d. 
14.00 val. 

Matematikos, ekonomikos mokytojų 
metodinis pasitarimas tema 
„Ugdymo turinio aktualijos“, 
informacija iš metodinių dienų. 

A. Čerkasovienė  
V. Kandrotienė 
 

Matematikos 
mokytojai 

Rungos g. 5 
Švietimo 
paslaugų centro 
salė (208 kab.) 
 

Iki 2018-10-11 registruotis 
http://semiplius.lt 
 

2018 m.  
spalio 12 d. 

Informacinių technologijų mokytojų 
metodinis pasitarimas. 1. „Ugdymo 

N. Kriščiūnienė 
V. Kandrotienė 

Informacinių 
technologijų 

Elektrėnų 
„Versmės“ 

Iki 2018-10-12 registruotis 
http://semiplius.lt 
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14.00 val. turinio aktualijos“. 

Informacija iš metodinių dienų. 
2. „Išmaniausias informacinių 
technologijų žinovas 7 kl.“ 
 

mokytojai gimnazija 

2018 m.  
spalio 17 d. 
15.00 val. 

Tikybos mokytojų metodinis 
pasitarimas. Popiežiaus vizito 
aptarimas. 

N. Ustilienė 
V. Kandrotienė 

Tikybos mokytojai Rungos g. 5 
Švietimo 
paslaugų centro 
salė (208 kab.) 
 

Iki 2018-10-17 registruotis 
http://semiplius.lt 

2018 m.  
spalio 17 d. 
13.30 val. 

 

Specialiųjų pedagogų ir logopedų 
metodinis pasitarimas aktualiais 
darbo klausimais. 

A. Pupininkienė 
L. Baranauskienė 

Specialieji pedagogai 
ir logopedai 

Rungos g. 5, 
Švietimo 
paslaugų centro 
metodinis 
kabinetas 
(207 kab.) 

Iki 2018-10-16 registruotis 
http://semiplius.lt  

2018 m. 
spalio 30 d. 
15.00 val. 

Rusų kalbos mokytojų metodinis 
pasitarimas dėl  veiklos plano 
sudarymo,  olimpiados ir konkurso 
organizavimo  

D. Lapinskaitė 
V. Pranckevičienė 

Rusų kalbos 
mokytojai 

Rungos g. 5  
Švietimo 
paslaugų centro 
salė (207 kab.) 

Iki 2018-10-30 registruotis 
http://semiplius.lt 
 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI 
2018-10-01 
2018-10-31 

Vievio meno mokyklos mokinių 
kūrybinių darbų paroda 

A. Pupininkienė 
D. Kobelevienė 
 

Vaikų kūrybiniai 
drabai 

Švietimo paslaugų 
centro II aukšto 
stendai 

Maloniai kviečiame į parodą 

Iki 
2018 m.  

spalio 10 d. 

Pateikti paraiškas muzikos 
olimpiados II etapui 

A. Pupininkienė Bendrojo ugdymo 
įstaigos 

Rungos g. 5, 
Švietimo paslaugų 
centras 

Konkurso sąlygas rasite: 
https://www.lmnsc.lt/uplfile
s/salygos_1_60ks.pdf 
II etapo paraiškos forma 
pridedama. 
Paraiškas iki 2018 m. spalio 
10 d. prašome siųsti el. p. 
adresu ala.spc@elektrenai.lt   

2018 m.  
spalio 24 d. 
11.00 val. 

Raštingiausio ketvirtoko konkurso 
II etapas 

A. Pupininkienė Mokiniai, 
vertinimo komisija 

Rungos g. 5, 
Švietimo paslaugų 
centro metodinis 

Pridedami nuostatai, dalyvių 
sąrašo forma (2 priedas) 
Dalyvių sąrašus pateikti 
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kabinetas 
(207 kab.) 

iki spalio 16 d. 
metodininkei 
A.Pupininkienei el.p. 
ala.spc@elektrenai.lt  

ELEKTRĖNŲ TAU  
KULTŪROS IR MENŲ FAKULTETAS 

2018 m.  
spalio 8 d. 
14.00 val. 

 

Susitikimas su  etnomuzikologe, 
televizijos, radijo laidų ir renginių 
vedėja doc. Zita Kelmickaite. 
Paskaitos tema „Lietuvos 
etnografiniuose regionuose 
gyvenančių žmonių gyvensenos ir 
charakterių ypatumai“ 

Ala Pupininkienė, 
el.p: 
ala.spc@elektrenai.lt 

Elektrėnų 
savivaldybės 
gyventojai, mokytojai, 
mokiniai 

Elektrėnų Viešosios 
bibliotekos salė 

Renginys 
nemokamas 

2018 m. 
spalio 25 d. 
14.00 val. 

Asmens duomenų tvarkymas ir 
apsauga pagal ES Bendrojo 
duomenų apsaugos reglamento 
reikalavimus. 
Lektorė: Auksė Kursevičiūtė, 
Elektrėnų savivaldybės Teisės 
skyriaus vyr. specialistė 

Ala Pupininkienė, 
el.p: 
ala.spc@elektrenai.lt 

Elektrėnų 
savivaldybės 
gyventojai, mokytojai 

Rungos g. 5,  
Švietimo paslaugų 
centro posėdžių salė,  
(208 kab.) 

Renginys 
nemokamas   

SVEIKOS GYVENSENOS IR DVASINIO TOBULĖJIMO FAKULTETAS 
2018 m.  

spalio 9 d. 
10.00 val. 

Paskaita „ Klausos silpimo 
priežastys, įtaka socialiniam 
gyvenimui ir demenciniams 
procesams. Klausos reabilitacijos 
galimybės.“ 
Lektorius: klausos specialistas 
Mindaugas Jonaitis.    

V.Kandrotienė TAU studentai Rungos g. 5, 
Švietimo paslaugų 
centro salė 
(208 kab.) 
 

Renginys nemokamas   

ŽMOGAUS SOCIALINĖS APLINKOS, KRAŠTOTYROS IR TURIZMO FAKULTETAS 
2018 m.  

spalio 24 d. 
15.00 val. 

 

Paskaitų ciklas „20 a. Lietuvos 
istorijos klausimai“.  
Lektorė:  humanitarinių mokslų 
docentė, dr. Vida Kniūraitė 
 
 

V. Pranckevičienė TAU studentai Rungos g. 5, 
Švietimo paslaugų 
centro salė 
(208 kab.) 

Renginys nemokamas  	
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ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS 

Preliminarios 
datos: 

2018 m. 
spalio 2, 4, 9, 
11, 16, 18, 22, 

25, 30 d. 
 

Mokinių (vaikų) specialiųjų ugdymosi 
poreikių vertinimas 

A.Lauciuvienė 
 

Numatoma: 
Semeliškių 
gimnazijos, Elektrėnų 
,,Ąžuolyno“ 
progimnazijos,  
Elektrėnų pradinės 
mokyklos, Vievio 
pradinės mokyklos, 
Elektrėnų mokyklos -  
darželio ,,Žiogelis“,  
mokiniai (vaikai)  
 

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 
 

2018 m.  
spalio 3, 10, 

17 d.   
14.00 val. 

 

PPT specialiojo pedagogo pažintinių 
gebėjimų lavinimo programos 
,,Mokausi žaisdamas“ grupių 
vedimas Elektrėnų vaikų lopšelyje – 
darželyje ,,Drugelis“ 
 

M.Sajetienė, 
I.Kontrimienė, 
J.Grisiūnienė 

Elektrėnų vaikų 
lopšelio – darželio 
,,Drugelis“ vaikai  

Elektrėnų vaikų 
lopšelis – darželis 
,,Drugelis“ 

PPT specialioji pedagogė 
atvyksta į įstaigą. 
Tel.: (8-528) 39 784 

2018 m.  
spalio  
24 d.  

14 val. 

Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių 
vaikų atvejų aptarimai  su Abromiškių 
reabilitacijos ligoninės logoterapeutais 
bei ankstyvosios reabilitacijos 
specialistais.  
Renginio tikslas: tarpinstitucinio 
bendravimo stiprinimas ir dalijimasis 
gerąja patirtimi, siekiant grįžtamojo 
ryšio 

A.Lauciuvienė, 
L.Baranauskienė, 
J.Pranckevičienė 
 

Elektrėnų 
savivaldybės švietimo 
įstaigų logopedai, 
specialieji pedagogai, 
PPT specialistai  

Abromiškių 
reabilitacijos 
ligoninė 

Renginyje galės dalyvauti 
tik iš anksto 
užsiregistravusieji 
Registracija vykdo 
L.Baranauskienė tel.:  
(8-528) 39 784 

2018 m.  
spalio 4, 11, 

18, 25 d.  
17 val. 

,,Bendravimo su vaikais tobulinimo 
kursai“. 
Lektorės: A. Sasnauskienė, 
L.Bernatavičienė 

A. Sasnauskienė Elektrėnų 
savivaldybės 
gyventojai 

Švietimo paslaugų 
centro salė 

Kursuose dalyvauja tik iš 
anksto užsiregistravusieji. 
Registraciją vykdo 
J.Martišienė tel.:  
(8-528) 34 271 



 
 
                                                         
 

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ MUZIKOS OLIMPIADOS 
ANTROJO ETAPO DALYVIO PARAIŠKA 

              Šiuo dokumentu patvirtiname dalyvavimą Elektrėnų savivaldybės mokinių 
muzikos olimpiados antrajame etape ir sutinkame su Olimpiados sąlygomis. 

Informacija 
apie 
Olimpiados 
dalyvį 

vardas  

pavardė  

klasė arba ugdymo 
programos 
pavadinimas 

 

el. p. adresas  

rajonas, miestas, 
savivaldybė 

 

mokykla, mokyklos 
adresas, telefonas, el. 
p. adresas 

 

grupė, kurioje 
dalyvaujama (I ar II) 

 

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 vardas, pavardė  
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apie mokinį 
Olimpiadai 
rengusį 
mokytoją ar 
mokytojus 

el. p. adresas  

telefonas  

* Prašom nurodyti nesutrumpintus vardus ir pavardes. 

Paraiškas prašome siųsti el. p. adresu ala.spc@elektrenai.lt  iki 2018 m. spalio 10 d. 

Konkurso sąlygas rasite: https://www.lmnsc.lt/uplfiles/salygos_1_60ks.pdf  
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2 priedas 

                                  PATVIRTINTA 
                                             Elektrėnų savivaldybės 

                                                                    Švietimo paslaugų centro direktoriaus 
                                                                                   2015 m. spalio 2 d. įsakymu Nr.1 VT - 75 

 
 

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ  
RAŠTINGIAUSIO KETVIRTOKO KONKURSO NUOSTATAI 

 
 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
Šiuo, pradinių klasių mokiniams, skirtu renginiu siekiama, kad mokiniai mokytųsi rašyti 
taikydami taisykles, formuotų aiškią, estetišką rašyseną. 
 

2. ORGANIZATORIAI 
 
Elektrėnų pradinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis, Elektrėnų sav. Švietimo paslaugų 
centras 
 

3. DALYVIAI 
 
Konkurse dalyvauja Elektrėnų savivaldybės mokyklų ketvirtų klasių mokiniai (iš kiekvienos 
ketvirtos klasės po vieną mokinį). 
 
 

4. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 
 
Konkursas organizuojamas ketvirtų klasių mokiniams.  

• Pirmasis etapas vyksta mokyklose. Iš kiekvienos mokyklos raštingiausi ketvirtos klasės 
mokiniai dalyvauja antrame etape. 

• Pirmojo etapo organizatoriai pateikia užpildytas dalyvio anketas Elektrėnų ŠPC 
metodininkei Alai Pupininkienei. Anketas pateikti iki datos, nurodytos Švietimo 
paslaugų centro spalio mėnesio veiklos plane. 

• Antrajame konkurso etape, dalyviai rašys diktantą, atliks teksto suvokimo užduotis. 
Konkurso trukmė: 1 val 30 min. 

 
5. KONKURSO LAIKAS IR VIETA 

 
Antras etapas vyks Elektrėnų Švietimo paslaugų centro Metodiniame kabinete, adresu 
Rungos g. 5, Elektrėnai. Konkurso antrojo etapo data ir laikas skelbiamas Elektrėnų 
savivaldybės Švietimo paslaugų centro spalio mėnesio veiklos plane. 
  
 

6. DALYVIŲ PASKATINIMAS 
 
Konkurso prizininkai pagal galimybes apdovanojami padėkos raštais ir dovanėlėmis. 

 
 
 

Nuostatus paruošė  
Elektrėnų pradinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis 
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________________________________________mokyklos mokinių, dalyvausiančių 
raštingiausio ketvirtoko konkurso II etape, sąrašas 

 
 
 

Eil. 
Nr. 

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

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
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2018	M.	SPALIO	8	D.	14.00	VAL.		

MALONIAI	KVIEČIAME	Į	SUSITIKIMĄ	SU	

ETNOMUZIKOLOGE,	TELEVIZIJOS,	RADIJO	LAIDŲ	
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Paskaita	tema	„Lietuvos	etnografiniuose	regionuose	

gyvenančių	žmonių	gyvensenos	ir	charakterių	ypatumai“.	

Susitikimo	vieta	–	Elektrėnų	savivaldybės	viešosios	

bibliotekos	salėje,	adresu	Draugystės	g.	2		

Renginį	organizuoja	-		

Elektrėnų	savivaldybės		Švietimo	paslaugų	centras.	

Kontaktinis	asmuo	–	metodininkė	Ala	Pupininkienė	(8	528	39826)	

 


