
ELEKTRĖNŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 

2021 M. RUGSĖJO MĖN. VEIKLOS PLANAS 
                                               PATVIRTINTA 

                                Švietimo paslaugų centro direktoriaus 

                                           2021-08-31 įsakymu Nr.1VT-33 

 

Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 

kita informacija 
1 2 3 4 5 6 

SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS 
2021 m. 

rugsėjo 15 d. 

10.00 val. 

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas 

tema „Aš – svečiuose“ 

A. Pupininkienė 

V. Petravičienė 

I. Kontrimienė 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

Susitikimas per 

ZOOM 

Būtina registruotis: 

http://semiplius.lt         

METODINIAI PASITARIMAI 
2021 m. 

rugsėjo 21 d. 

14.00 val. 

 

Metodinis pasitarimas logopedams 

ir specialiesiems pedagogams. 

Dienotvarkė: 

1. Metodinių rekomendacijų tema  

„Raidos sutrikimus turinčių vaikų 

ugdymas bendrojo ugdymo grupėje“ 

pristatymas bei aprobavimas. Pristato 

autorė - Jurgita Grisiūnienė; 

2. 2021 – 2022 m. m. metodinio 

būrelio veiklos planavimas. 

A. Pupininkienė 

A. Gudelienė 

J. Grisiūnienė 

Logopedai ir 

specialieji 

pedagogai 

Rungos g. 5, 

Švietimo paslaugų 

centro metodinis 

kabinetas  

(207 kab.) 

2021-09-20 registruotis 

http://semiplius.lt         

2021 m. 

rugsėjo 22 d. 

15.00 val. 

Tikybos mokytojų metodinis 

pasitarimas dėl bendrojo ugdymo 

programų turinio pokyčių ir 

kompetencijų ugdymo dalyku. 

Dalinimasis informacija. 

V. Kandrotienė 

N. Ustilienė 

Tikybos mokytojai Rungos g. 5, 

Švietimo paslaugų 

centro posėdžių 

salė  

(207 kab.) 

2021-09-22  registruotis 

http://semiplius.lt 

2021 m. 

rugsėjo 23 d. 

14.30 val. 

Metodinis pasitarimas lietuvių 

kalbos mokytojams 2021 – 2022 m. 

m. metodinio būrelio veiklos 

planavimo klausimais. 

A. Pupininkienė 

E. Kasperavičienė 

Lietuvių kalbos 

mokytojai 

Rungos g. 5, 

Švietimo paslaugų 

centro metodinis 

kabinetas  

(207 kab.) 

2021-09-22 registruotis 

http://semiplius.lt        

2021 m. 

rugsėjo 27 d. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogų metodinių 

A. Pupininkienė 

 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

Rungos g. 5, 

Švietimo paslaugų 

2021-09-24  registruotis 

http://semiplius.lt        

http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
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14.00 val. ratelių pirmininkų metodinis 

pasitarimas dėl būrelio pirmininko 

rinkimų ir 2021 – 2022 m. m. 

veiklų planavimo. 

ugdymo pedagogų 

metodinių ratelių 

pirmininkai, 

ikimokyklinių 

švietimo įstaigų 

vadovų 

pavaduotojai 

ugdymui 

centro metodinis 

kabinetas  

(207 kab.) 

2021 m.  

rugsėjo 27 d. 

14.00 val. 

 

Psichologų metodinis pasitarimas - 

pasidalinimas gerąja patirtimi: 

1.„Mindfulness metodikų taikymas 

darbe su ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikais“. 

2.„Vaikų ir paauglių kognityvinė 

ir elgesio terapija“ 

V. Kandrotienė 

O. Apanavičienė 

I. Puronienė 

R. Baleišienė 

Psichologai Rungos g. 5, 

Švietimo paslaugų 

centro posėdžių 

salė  

(208 kab.) 

2021-09-27  registruotis 

http://semiplius.lt 

2021 m. 

rugsėjo 28 d. 

14.30 val. 

Metodinis pasitarimas pradinių 

klasių mokytojams 2021 – 2022 m. 

m. metodinio būrelio veiklos 

planavimo bei mokinių meninio 

skaitymo konkurso organizavimo 

klausimais. 

A. Pupininkienė 

L. Živulskienė 

Pradinių klasių 

mokytojų metodinių 

grupių pirmininkai 

Rungos g. 5, 

Švietimo paslaugų 

centro metodinis 

kabinetas  

(207 kab.) 

2021-09-27  registruotis     

http://semiplius.lt           

2021m.  

rugsėjo 30 d. 

15.00 val. 

Rusų kalbos mokytojų metodinis 

pasitarimas dėl veiklos plano 2022 

m. sudarymo, olimpiados, konkurso 

organizacinių klausimų. 

I. Rastorgujeva 

V. Pranckevičienė 

Rusų kalbos 

mokytojai 

Rungos g. 5, 

Švietimo 

paslaugų centro 

metodinis 

kabinetas  

(208 kab.) 

Iki  2021-09-29  registruotis 

http://semiplius.lt        

2021 m.  

rugsėjo mėn. 

data bus 

patikslinta 

 

Mokyklų metodinės tarybos 

pasitarimas: 

1. Elektrėnų savivaldybės gabių 

ir talentingų mokinių skatinimo 

tvarkos aprašo patikslinimas.  

2. Pranešimas „IKT pamokose 

iššūkiai ir galimybės“ . 

D. Gudelienė 

R. Sendzikienė 

V. Kandrotienė 

Mokyklų metodinės 

tarybos nariai 

Rungos g. 5, 

Švietimo 

paslaugų centro 

posėdžių salė  

(208 kab.) 

 

 

 

registruotis http://semiplius.lt 

http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
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OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI 

2021 m. 

rugsėjo 6 d. - 

spalio 1 d. 

Vievio meno mokyklos mokinių 

dailės/kūrybinių darbų paroda  

A. Pupininkienė 

D. Daubarienė 

Vievio meno 

mokyklos mokinių 

darbai 

EŠPS II aukšte, 

adresu Rungos g. 

5. 

Taip pat EŠPC 

interneto 

tinklapyje ir/arba 

FB puslapyje 

Darbai bus viešinami EŠPC 

tinklapyje, adresu 

www.espc.lt   ir/arba 

https://www.facebook.com/el

ektrenuspc  

2021 m. 

rugsėjo 17 d. 

13.00 – 15.00 

val. 

13-oji Lietuvos gamtos mokslų 

olimpiada 

V. Kandrotienė  

Gamtos mokslų 

mokytojai 

2006 m. ir vėliau 

gimę mokiniai 

Nuotoliniu būdu Registracija iki 2021-09-14 

12.00 val.  

Registracijos anketą rasite: 

www. lmnsc.lt 

www.olimpiados.lt 

PROJEKTINĖ VEIKLA  

PROJEKTAS „SVEIKAS IR DARBINGAS – VISADA ANT BANGOS“ 
2021 m.  

rugsėjo 7, 9, 

14, 16, 21, 23, 

28 d. 

9.00 val. 

Fizinio aktyvumo užsiėmimai.  

 

V. Kandrotienė 

L. Bernatavičienė 

Socialinę atskirtį 

patiriantys asmenys 

Elektrinės g. 8, 

Elektrėnai 

  

2021 m.  

rugsėjo 24 d. 

13.00 val. 

Menų terapija. Keramika.  

 

V. Kandrotienė 

R. Rakauskienė 

Socialinę atskirtį 

patiriantys asmenys 

Rungos g. 5, 

Švietimo 

paslaugų centro 

posėdžių salė  

(207 kab.) 

 

NEFORMALUS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS 
Pagal 

susitarimą 

Elektrėnų trečiojo amžiaus 

universiteto tarybos posėdis dėl 

2021 - 2022 m. veiklos planavimo. 

A. Pupininkienė 

V. Pranckevičienė 

V. Kandrotienė 

TAU taryba Rungos g. 5, 

Švietimo 

paslaugų centro 

metodinis 

kabinetas  

(207 kab.) 

 

 

 

http://www.espc.lt/
https://www.facebook.com/elektrenuspc
https://www.facebook.com/elektrenuspc
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ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS 
Preliminarios 

datos: 

2021 m. 

Rugsėjo 2, 7, 8, 

9, 14, 15, 16, 

21, 22, 23, 28, 

29, 30 

 

 

Mokinių (vaikų) specialiųjų 

ugdymosi poreikių vertinimas. 

G. Mačionienė 

 

Elektrėnų 

savivaldybės 

Švietimo įstaigos. 

Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba. 

 

Informacija apie tikslią datą ir 

laiką iš anksto derinama su 

ugdymo įstaigomis/tėvais 

(globėjais). 

Kontaktinis asmuo:  

G. Mačionienė 

Tel.: (8-528) 39 784. 

Prašome iš 

anksto 

suderinti 

atvykimo dieną 

ir laiką. 

,,Mokinių, turinčių kalbėjimo 

ir kalbos sutrikimų, sąrašų“ 

derinimas.  

L.Baranauskienė, 

 

Švietimo įstaigų 

VGK pirmininkai. 

Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba. 

Kontaktinis asmuo:  

L.Baranauskienė 

Tel.: (8-528) 39 784. 

 

Prašome iš 

anksto 

suderinti 

atvykimo dieną 

ir laiką. 

,,Mokinių, kuriems reikalinga 

specialiojo pedagogo pagalba, 

sąrašų“ derinimas. 

G.Mačionienė 

 

Švietimo įstaigų 

VGK pirmininkai. 

Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba. 

Kontaktinis asmuo:  

G.Mačionienė 

Tel.: (8-528) 39 784. 

2021 m. 

rugsėjo mėn. 

Informacinė, metodinė ir 

konsultacinė pagalba tėvams 

(globėjams, rūpintojams), 

švietimo įstaigų pedagogams 

ir švietimo pagalbos 

specialistams.  

G. Mačionienė 

L.Baranauskienė 

I.Puronienė 

A.Sasnauskienė 

 

 

 

 

Elektrėnų 

savivaldybės 

Švietimo įstaigos, 

tėvai 

Nuotoliniu būdu Kontaktiniai asmenys:  

PPT specialistai 

Tel.: (8-528) 39 784. 

gintare.macioniene@espc.lt 

laura.baranauskiene@espc.lt 

ingrida.puroniene@espc.lt 

aliona.sasnauskiene@espc.lt 

  

 

 

 

mailto:gintare.macioniene@espc.lt
mailto:ingrida.puroniene@espc.lt


 5 

VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS 

KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINAI 

2021 m. 

rugsėjo 23 d.  

12.00 val. 

16.00  val. 

I valstybinės kalbos mokėjimo 

kategorijos egzaminas 

A. Reklaitienė Užsiregistravę 

dalyviai 

Rungos g. 5,  

Švietimo paslaugų 

centras (208 kab.) 

Registracija būtina 

 iki 2021-09-10 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 

pagrindų  egzaminas 
2021 m.  

rugsėjo 24 d.  

12.00 val. 

II ir III valstybinės kalbos 

mokėjimo kategorijos egzaminas 

 

A. Reklaitienė Užsiregistravę 

dalyviai 

Rungos g. 5, 

Švietimo paslaugų 

centras (208 kab.) 

Registracija būtina  

iki 2021-09-10 

 

 

INFORMACIJA 

 
Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Pastabos 

Iki  

2021 m. 

rugsėjo 7 d. 

Pateikti švietimo įstaigų mokinių, 

kuriems reikalingas pavėžėjimas  nuo 

namų iki ugdymo įstaigos vardinius 

sąrašus ir įstaigų turimų mokyklinių 

geltonųjų autobusų maršrutus (2egz.). 

V.Pranckevičienė Pagal raštą 2021-08-27 Nr. 2VR-58, „Dėl 

mokinių pavėžėjimo 2021-2022 m.m.“ 

Iki  

2021 m. 

rugsėjo 15 d. 

 

Pateikti profesinio ir neformaliojo 

įstaigų mokinių, kuriems reikalingas 

pavėžėjimas nuo namų iki ugdymo 

įstaigos vardinius sąrašus (2egz.). 

V.Pranckevičienė Pagal raštą 2021-08-27 Nr. 2VR-59, „Dėl 

mokinių pavėžėjimo 2020-2021 m.m.“ 

Iki  

2021 m. 

rugsėjo 20 d. 

 

Pateikti savivaldybės švietimo įstaigų 

darbuotojų tarifikacijos sąrašus 

derinimui  (2 egz.)  

V.Pranckevičienė Vadovaujantis Elektrėnų savivaldybės 

tarybos sprendimu 2020-08-26  Nr. VI.TS-

.. „Dėl didžiausio leistino pareigybių, 

finansuojamų iš savivaldybės biudžeto 

lėšų, skaičiaus ir dydžio Elektrėnų 

savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo 

ir švietimo ir sporto įstaigų pavyzdinių 

pareigybių sąrašų patvirtinimo“ 

Iki  

2021 m. 

rugsėjo 30 d. 

Pateikti meno mokyklos ir sporto centro 

darbuotojų tarifikacijos sąrašus 

derinimui  (2 egz.). 

V.Pranckevičienė 



 


