
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 

2022 M. KOVO MĖN. VEIKLOS PLANAS 
PATVIRTINTA 

                             Švietimo paslaugų centro direktoriaus

                     2022-02-25  įsakymu Nr. 1VT-39

                                                  

Data, 

laikas 

Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 

kita informacija 
1 2 3 4 5 6 

SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS 
2022 m.  

kovo 2 d. 

13.00 val. 

 

Ilgalaikės kvalifikacijos programos 

„Įtraukiojo ugdymo kokybės tobulinimas 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ (40 val.) I 

modulis tema „Įtraukusis ugdymas 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ (10 val.) 

Lektorė: A. Šarskuvienė 

A. Pupininkienė Vaikų lopšelio – 

darželio „Eglutė“ 

pedagogų 

bendruomenė 

nuotoliniu būdu 

- Zoom pagalba 

Iki 2022-03-01 

registracija 

http://semiplius.lt  

Seminaras 

mokamas 

I modulio tęsinys  

2022 m.  

kovo 4 d. 

13.00 val. 

Ilgalaikės programos „Besimokanti 

bendruomenė: skaitmeninio švietimo link“ 

 

II modulis. Nuotolinis mokymas dirbant su 

vaikais, turinčiais autizmo spektro 

sutrikimą: ko galima pasiekti, kokie 

veiksniai nulemia sėkmingą ugdymą, kaip 

išvengti nesėkmių. 

Lektorė: Laima Tomėnienė, informacinių 

technologijų mokytoja 

J. Grisiūnienė 

V. Stanislovaitienė 

 

Elektrėnų sav. 

Elektrėnų pradinės 

mokyklos mokytojai 

Taikos g. 15, 

Elektrėnai 

Iki 2022-03-03 

registracija 

sistemoje 

http://semiplius.lt 

 

2022 m. 

kovo 16 d. 

 

Atvira pamoka 6 klasėje tema „Nešę 

lietuvišką žodį...“, skirta knygnešių dienai 

paminėti 

J. Kazareva 

A. Pupininkienė 

Lietuvių kalbos 

mokytojai 

Saulės g. 3, 

Kietaviškių 

progimnazija 

Atviros pamokos 

vaizdo įrašas iki 

kovo 31 d. bus 

įkeltas į EŠPC 

http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/


 

interneto svetainę:  

https://www.espc.lt

/veiklos-

sritys/metodine-

veikla/gerosios-

patirties-sklaida  

Vėliau pamoka  

bus aptarta lietuvių 

kalbos mokytojų 

metodinio 

pasitarimo metu. 

2022 m.  

kovo  

16, 23 d. 

13.00 val. 

Ilgalaikės kvalifikacijos programos 

„Įtraukiojo ugdymo kokybės tobulinimas 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ (40 val.) 

II modulis tema „Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas“ 

(10 val.) 

Lektorė: A. Šarskuvienė 

A. Pupininkienė Vaikų lopšelio – 

darželio „Eglutė“ 

pedagogų 

bendruomenė 

nuotoliniu būdu 

- Zoom pagalba 

Iki 2022-03-15 

registracija 

http://semiplius.lt  

Seminaras 

mokamas 

 

2022 m.  

kovo 21 d. 

9.00 val. 

Ilgalaikės programos (40 val.) „Specialiųjų 

poreikių vaikų socializacijai ir ugdymui (si) 

palanki aplinka bendrojo ugdymo 

grupėje“. 

II. MODULIS. Kaip atpažinti kitokius 

vaikus ir padėti jiems suvaldyti savo elgesį, 

(8 val.) 

Lektorė: Jurgita Grisiūnienė 

 

A. Pupininkienė Mokytojai dirbantys 

pagal ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo 

programas, pagalbos 

mokiniui 

specialistai. 

Nuotoliniu būdu 

Zoom pagalba 

Užsiregistravusiem

s asmenims, pagal 

išankstinę 

registraciją visos 

Lietuvos mastu.  

Nuoroda į seminarą 

bus atsiųsta dalyvių 

asmeninio el. pašto 

adresais 

2022 m.  

kovo 21 d. 

12.30 val. 

Ilgalaikės programos (40 val.) „Specialiųjų 

poreikių vaikų socializacijai ir ugdymui (si) 

palanki aplinka bendrojo ugdymo 

grupėje“. 

I. MODULIS. Menas priimti, išgirsti ir 

suprasti: darbas su specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčiais vaikai bendrojo 

A. Pupininkienė Mokytojai dirbantys 

pagal ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo 

programas, pagalbos 

mokiniui 

specialistai. 

Nuotoliniu būdu 

Zoom pagalba 

Užsiregistravusiem

s asmenims, pagal 

išankstinę 

registraciją visos 

Lietuvos mastu.  

Nuoroda į seminarą 

bus atsiųsta dalyvių 

https://www.espc.lt/veiklos-sritys/metodine-veikla/gerosios-patirties-sklaida
https://www.espc.lt/veiklos-sritys/metodine-veikla/gerosios-patirties-sklaida
https://www.espc.lt/veiklos-sritys/metodine-veikla/gerosios-patirties-sklaida
https://www.espc.lt/veiklos-sritys/metodine-veikla/gerosios-patirties-sklaida
https://www.espc.lt/veiklos-sritys/metodine-veikla/gerosios-patirties-sklaida
http://semiplius.lt/


 

ugdymo grupėje (struktūruotas ugdymas ir 

jo galimybės), (8 val.) 

Lektorė: Jurgita Grisiūnienė 

asmeninio el. pašto 

adresais 

METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS 

2022 m. 

kovo 9 d. 

13.00 val. 

 

12.00 val. 

autobusas 

išvyksta 

nuo EŠPC 

kiemelio 

Logopedų ir specialiųjų pedagogų 

metodinis pasitarimas tema „Saugios 

aplinkos rekomendacijų parengimas“. 

Specialiojo ugdymo ir švietimo pagalbos 

aktualijų aptarimas, naujausių teisės aktų 

apžvalga. 

 

A. Pupininkienė 

S. Dobilaitienė 

A. Gudelienė 

Logopedai ir 

specialieji pedagogai 

Semeliškių g. 

38, 

Vievio Jurgio 

Milančiaus 

pradinė mokykla 

Iki 2022-03-08 

registruotis 

http://semiplius.lt  

2022 m.  

kovo 14 d. 

15.00 val. 

Mokytojų planuojančių kelti kvalifikacinę 

kategoriją metodinis pasitarimas 

atestacijos klausimais 

L. Griškienė 

J. Grisiūnienė 

A. Pupininkienė 

Mokytojai, pagalbos 

vaikui specialistai 

Švietimo 

paslaugų 

centras, Rungos 

g. 5,  208 kab., 

Elektrėnai 

Registruotis 

http://semiplius.lt 

(Galima atsinešti 

savo portfolio  ar 

kitus dokumentus) 

2022 m. 

kovo 15 d. 

14.30 val.  

Metodinis pasitarimas dėl Elektrėnų 

savivaldybės trečių ir ketvirtų klasių 

mokinių matematikos olimpiados II etapo 

organizavimo 

A. Pupininkienė 

L. Živulskienė 

Pradinio ugdymo 

mokytojų metodinių 

grupių pirmininkai 

Rungos g. 5, 

Elektrėnų 

švietimo 

paslaugų 

centras,  

206 kab. 

Iki 2022-03-14 

registruotis 

http://semiplius.lt  

2022 m. 

kovo 22 d. 

14.00 val. 

Diskusija apie priešmokyklinio ugdymo 

programos atnaujinimą. Skaitmeninė 

kompetencija. 

J. Dzimidavičienė 

A. Pupininkienė 

 

Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

Nuotoliniu būdu 

Zoom pagalba 

Iki 2022-03-21 

registruotis 

http://semiplius.lt  

Nuorodą į renginį 

rasite SEMI+ 

sistemoje 

2022 m.  

kovo 24 d. 

15.00 val. 

Rusų kalbos mokytojų metodinis 

pasitarimas dėl konkurso organizacinių 

klausimų. 

T. Einorienė 

V. Pranckevičienė 

Rusų kalbos 

mokytojai 

Rungos g. 5, 

Švietimo 

paslaugų centro 

Iki  2022-03-23  

registruotis 

http://semiplius.lt        

http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/


 

metodinis 

kabinetas  

(208 kab.) 

 

2022 m.  

kovo 31 d. 

15.30 val. 

Dorinio ugdymo (tikybos) mokytojų 

metodinis pasitarimas  

J. Grisiūnienė  

N. Uscilienė 

Tikybos mokytojai.  Švietimo 

paslaugų 

centras, Rungos 

g. 5, 208 kab., 

Elektrėnai 

Registruotis 

http://semiplius.lt 

 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI 

2022 m.  

kovo 2 d. 

Geografijos olimpiada „Mano gaublys“ Geografijos 

mokytojai 

J. Grisiūnienė 

6-8 kl. mokiniai Dalyvių 

mokyklose 

Informaciją 

pateiksime atskiru 

pranešimu el.paštu 

2022 m.  

kovo 1 d. –  

kovo 31 d. 

Vievio meno mokyklos mokinių dailės darbų 

paroda 

A. Pupininkienė 

A. Markūnas 

Vievio meno 

mokyklos mokinių 

darbai 

Rungos g. 5, 

Elektrėnų 

švietimo 

paslaugų centras 

 

Projektas 

vyks  

2022 m. 

kovo  

1 - 31 d. 

 

Respublikinio ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojų 

edukacinių veiklų projektas „Laimingas 

vaikas, kai mama – Žemė ir tėtis – Vanduo 

šypsosi“ 

A. Pupininkienė 

V. Turevičienė 

S. Petrauskienė 

Vievio lopšelis 

darželis „Eglutė“ 

Šalies mastu Nuostatai 

pridedami. 

Užpildytą dalyvio 

kortelę (1 priedas) 

atsiųsti iki 2022 m. 

kovo 10 d. 

(imtinai), 

rastine@vievioeglu

te.lt  

Išsamesnės 

informacijos 

teirautis telefonu 

8 528 26126 

2022 m.  

kovo mėn. 

Respublikinis Etikos konkursas  J. Grisiūnienė 

Etikos mokytojai 

9-10 kl. mokiniai  Informaciją 

pateiksime atskiru 

pranešimu el.paštu 

http://semiplius.lt/
mailto:rastine@vievioeglute.lt
mailto:rastine@vievioeglute.lt


 

2022 m. 

kovo 1/31 

d. 

Olympis 2022 pavasario sesija Įvairių dalykų 

mokytojai 

J. Grisiūnienė 

1-12 kl. mokiniai  Registruotis 

https://www.olymp

is.lt/ 

2022 m.  

kovo 3 d. 

 

Geografijos olimpiada „Mano gaublys“ Geografijos 

mokytojai 

J. Grisiūnienė 

9-12 kl. mokiniai Dalyvių 

mokyklose 

Informaciją 

pateiksime atskiru 

pranešimu el.paštu 

2022 m.  

kovo 3 d. 

13.00 val. 

Geografijos olimpiada „Mano gaublys“ 

darbų vertinimas 

V. Jodkė 

J. Grisiūnienė 

Vertinimo komisija Švietimo 

paslaugų 

centras, Rungos 

g. 5, 208 kab., 

Elektrėnai 

 

2022 m.  

kovo 4 d. 

 

Respublikinis esė konkursas „Religija ir 

mokslas: ar jie suderinami?“ 

Tikybos mokytojai 

J. Grisiūnienė 

 

10-12 kl. mokiniai  https://teologija.org

/konkursas/ 

2022 m.  

kovo 5 d. 

11.00 val. 

Nacionalinis prof. K. Baršausko fizikos 

konkursas moksleiviams 

Fizikos mokytojai 

J. Grisiūnienė 

 

8-12 kl. mokiniai Studentų g. 50, 

Kaunas 

Registruotis 

https://mgmf.ktu.ed

u/fizikos-

konkursas-

moksleiviams/#regi

stracija-

moksleiviams 

2022 m.  

kovo 7/20 

d. 

 

Matematikos KINGS olimpiada 

 

Matematikos 

mokytojai 

J. Grisiūnienė 

Registruoti mokiniai  Registruotis 

https://kings.lt/page

/kvalifikacinis-

etapas 

Viktorina 

vyks dviem 

etapais 

1 etapas: 

2022 m. 

kovo 9 d. 

9.30 val. 

Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų virtuali 

viktorina „Mano Lietuva“ 

J. Dzimidavičienė 

L. Komparskienė 

Nuo įstaigos suburti 

vieną komandą, 

kurią turi sudaryti 1 

pedagogas ir 5 vaikai 

(5-7 m. amžiaus) 

nuotoliniu būdu, 

per Zoom 

programą 

Nuostatai 

pridedami 

Užpildytos dalyvių 

kortelės (priedas 

Nr. 1) iki 2022 m. 

kovo 7 d. 

siunčiamos 

elektroniniu paštu 

https://www.olympis.lt/
https://www.olympis.lt/
https://teologija.org/konkursas/
https://teologija.org/konkursas/
https://mgmf.ktu.edu/fizikos-konkursas-moksleiviams/#registracija-moksleiviams
https://mgmf.ktu.edu/fizikos-konkursas-moksleiviams/#registracija-moksleiviams
https://mgmf.ktu.edu/fizikos-konkursas-moksleiviams/#registracija-moksleiviams
https://mgmf.ktu.edu/fizikos-konkursas-moksleiviams/#registracija-moksleiviams
https://mgmf.ktu.edu/fizikos-konkursas-moksleiviams/#registracija-moksleiviams
https://mgmf.ktu.edu/fizikos-konkursas-moksleiviams/#registracija-moksleiviams
https://kings.lt/page/kvalifikacinis-etapas
https://kings.lt/page/kvalifikacinis-etapas
https://kings.lt/page/kvalifikacinis-etapas


 

2 etapas: 

2022 m. 

kovo 9 d. 

10.15 val. 

jolita.dzimidavicie

ne@gmail.com  

2022 m. 

kovo 17 d. 

 

Matematikos konkursas „Kengūra“ J. Grisiūnienė 

Matematikos 

mokytojai 

Priešmokyklinės 

grupės, 

1-12 kl. mokiniai 

Dalyvių 

mokyklose 

 

2022 m. 

kovo 17 d. 

13.00 val. 

 

34-oji Lietuvos mokinių geografijos 

olimpiados darbų vertinimas 

V. Jodkė 

J. Grisiūnienė 

 

Vertinimo komisija Švietimo 

paslaugų 

centras, Rungos 

g. 5, 207 kab., 

Elektrėnai 

 

2022 m. 

kovo 17 d. 

 

34-oji Lietuvos mokinių geografijos 

olimpiada 

J. Grisiūnienė 

Geografijos 

mokytojai 

9-12 kl. mokiniai Dalyvių 

mokyklose 

Iki 2022-03-10 

dalyvių sąrašus, 

patvirtintus 

švietimo įstaigos 

vadovo parašu ir 

nuskanuotus,  

atsiųsti el. p. 

jurgita.grisiuniene

@espc.lt  

Paraiškos forma 

pridedama prie 

EŠPC plano priedų 

2022 m. 

kovo – 

balandžio 

mėn. 

Respublikinis projektas „Žaidžiame kalbą 

kartu“ 

L. Eitminavičienė 

J. Zaleckienė 

A. Pupininkienė 

 

Elektrėnų lopšelis 

darželis „Drugelis“ 

Šalies mastu Nuostatai 

pridedami. 

Norintys dalyvauti 

respublikiniame 

projekte užpildo 

dalyvio paraišką 

(priedas Nr.1) ir iki 

2022-03-04 

atsiunčia ją 

elektroniniu paštu 

mailto:jolita.dzimidaviciene@gmail.com
mailto:jolita.dzimidaviciene@gmail.com
mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt
mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt


 

drugeliskalbina@g

mail.com  Laiško 

tema: - 

„registracija“. 

2022 m. 

kovo 14 d. – 

gegužės  

16 d. 

Respublikinė švietimo įstaigų pradinių 

klasių mokinių virtuali koliažų paroda - 

konkursas 

„Ant mokyklos stogo“ 

V. Stanislovaitienė 

D. Česonytė,  

I. Mačionytė,  

R. Sendzikienė,  

E. Volosevičienė 

Elektrėnų pradinė 

mokykla 

Šalies mastu Nuostatai 

pridedami 

iki  2022 m. 

gegužės 16 d. 

darbų nuotraukos ir 

anketos (1 priedas) 

siunčiamos el. p. 

rasasend@gmail.co

m  

2022 m.  

kovo 24 d. 

13.30 val. 

 

Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių 

technologijų nuotolinės olimpiados II - asis 

etapas tema „Kūrybos virusas 2022“ 

A. Pupininkienė 7 – 12 kl. mokiniai,  

vertinimo komisija 

Rungos g. 5, 

Elektrėnų 

švietimo 

paslaugų 

centras,  

208 kab. 

 

Iki 2022 m. kovo 

21 d. 

atsiųsti dalyvių 

sąrašą (forma 

pridedama) el. 

paštu: 

ala.pupininkiene@

espc.lt  

 

2022 m.  

kovo 30 d. 

9.00 val. 

 

 

14.00 val. 

Elektrėnų savivaldybės mokinių konkursas 

„Raštingiausias aštuntokas“. 

 

 

Mokinių darbų vertinimas 

A. Pupininkienė 

 

 

 

 

8 klasių mokiniai 

N. Sodaitienė 

 

 

 

Vertinimo komisija 

Rungos g. 24 

„Ąžuolyno“ 

progimnazija 

 

 

Rungos g. 5, 

Elektrėnų 

švietimo 

paslaugų 

centras,  

207 kab. 

iki 2022 m. kovo 

22 d. atsiųsti 

mokinių (iki 5 

mokinių iš 

kiekvienos 

įstaigos), 

dalyvausiančių 

konkurse, sąrašus 

el. paštu: 

ala.pupininkiene@

espc.lt  

 

mailto:drugeliskalbina@gmail.com
mailto:drugeliskalbina@gmail.com
mailto:rasasend@gmail.com
mailto:rasasend@gmail.com
mailto:ala.pupininkiene@espc.lt
mailto:ala.pupininkiene@espc.lt
mailto:ala.pupininkiene@espc.lt
mailto:ala.pupininkiene@espc.lt


 

Iki 2022 m. 

kovo 31 d. 

 

 

 

Elektrėnų sav. 3 – 4 klasių  mokinių  

matematikos olimpiados I etapas 

A. Pupininkienė 3 – 4 klasių mokiniai   Švietimo 

įstaigose 

Olimpiados 

komisija sudaroma 

švietimo įstaigos 

vadovo įsakymu. 

Organizuodami 

mokyklose 

olimpiados I etapą 

rekomenduojama 

naudotis 

parengtomis 

LPMO 

savivaldybių 

olimpiadoms 

užduotimis 

(www.lpmo). 

Olimpiados II 

etapas planuojamas 

balandžio 14 d. 11 

val. 

2022 m.  

iki birželio  

10 d. 

Respublikinis konkursas „Fizikos 

bandymai aplink mus 2022“ 

Fizikos mokytojai 

J. Grisiūnienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-12 kl. mokiniai  Registruotis 

http://fizikavisiems

.lt/nuostatai-2 

http://fizikavisiems.lt/nuostatai-2
http://fizikavisiems.lt/nuostatai-2


 

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS 
2022 m. 

kovo mėn. 

 

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 švietimo 

įstaigomis/tėvais 

(globėjais). 

Kontaktinis asmuo:  

G. Mačionienė 

Tel.: (8-528) 

39 784. 

 

2022 m.  

kovo 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 

Pedagoginėje 

psichologinėje 

tarnyboje arba 

nuotoliniu būdu 

Kontaktiniai 

asmenys:  

PPT specialistai 

Tel.: (8-528) 39 

784. 

gintare.macioniene

@espc.lt 

laura.baranauskien

e@espc.lt 

ingrida.puroniene

@espc.lt 

aliona.sasnauskiene

@espc.lt 

2022 m.  

kovo mėn. 

18, 25 d. 

9.00 val. 

 

Vaikų socializacijos projektas „Visi kartu“  A.Sasnauskienė 

 

Ikimokyklinio 

ugdymo grupė 

 

 

 

 

 

 

Elektrėnų sav. 

Pylimų lopšelis - 

darželis 

Kontaktinis asmuo: 

Aliona 

Sasnauskienė 

Tel.: (8-528) 39 

784. 

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


 

VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS 

KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINAI 

2022 m. 

kovo 17 d.  

10.00 val. 

I kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo  

egzaminas(skaitymo ir rašymo dalis, 

klausymo dalis) 

 

A. Reklaitienė Užsiregistravę 

dalyviai 

Rungos g. 5,  

Švietimo 

paslaugų centras 

(208 kab.) 

Registracija būtina 

 iki 2022-03-10 

2022 m. 

kovo 17 d.  

13.00 val. 

I kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo  

egzaminas(kalbėjimo dalis) 

 

A. Reklaitienė Užsiregistravę 

dalyviai 

Rungos g. 5,  

Švietimo 

paslaugų centras 

(208 kab.) 

Registracija būtina 

 iki 2022-03-10 

2022 m. 

kovo 18 d.  

10.00 val. 

III kategorijos valstybinės kalbos 

mokėjimo  egzaminas(skaitymo, kalbos 

vartojimo ir rašymo dalis, klausymo dalis) 

 

A. Reklaitienė Užsiregistravę 

dalyviai 
Rungos g. 5,  

Švietimo 

paslaugų centras 

(208 kab.) 

Registracija būtina 

 iki 2022-03-10 

2022 m. 

kovo 18 d.  

14.00 val. 

III kategorijos valstybinės kalbos 

mokėjimo  egzaminas(kalbėjimo dalis) 

 

 

A. Reklaitienė Užsiregistravę 

dalyviai 

Rungos g. 5, 

Švietimo 

paslaugų centras 

(208 kab.) 

Registracija būtina  

iki 2022-03-10 

 

 

 

 

 

2022 m. 

kovo 31 d. 

12 val. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 

pagrindų egzaminas 

A. Reklaitienė Užsiregistravę 

dalyviai 

Rungos g. 5, 

Švietimo 

paslaugų centras 

(208 kab.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registracija būtina  

iki 2022-03-10 

 

 

 

 

 



 

TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO (toliau - TAU) RENGINIŲ GRAFIKAS 
KULTŪROS IR MENŲ FAKULTETAS 

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

2022-03-17 

14.00 val. 

Literatūrinė popietė su rašytoja Vilija 

Dobrovolskiene 

 

A. Pupininkienė TAU studentai Švietimo 

paslaugų 

centras, 

posėdžių salė, 

208 kab. 

Dalyvių skaičius  - 

45 

 

ŽMOGAUS SOCIALINĖS APLINKOS, KRAŠTOTYROS IR TURIZMO FAKULTETAS 

Kuratorė Vida Pranckevičienė, tel. 39 826, 8 686 38 404, el.p. vidap.spc@elektrenai.lt 
2022 m. 

kovo 30 d. 

9.00 val. 

Edukacinė, pažintinė išvyka „Lankytinos 

Kaišiadorių apylinkių vietos“. Gegužinė, 

Palomenė, Krivonys, Čiobiškis Gidas, 

Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos 

centro turizmo vadybininkas, Aurelijus 

Balčiūnas. 

Atsakingas 

asmuo: 

V. Pranckevičienė 

Tel: 8 528 3427 

Vida.pranckevičie

nė@espc.lt  

TAU studentai Kaišiadorių 

rajonas 
 

SVEIKOS GYVENSENOS IR DVASINIO TOBULĖJIMO FAKULTETAS 
Kuratorė Jurgita Grisiūnienė, tel.39 826, el.p. jurgita.grisiuniene@espc.lt 

2022 m. 

kovo 2, 9, 

16, 23, 30 d.  

9.00 val. 

Fizinio aktyvumo užsiėmimai Atsakingas asmuo: 

J. Grisiūnienė 

Tel: 8 528 39826 

jurgita.grisiuniene

@espc.lt 

TAU studentai Švietimo 

paslaugų 

centras, 

Elektrinės  g. 

8, Elektrėnai 

Renginys 

nemokamas 

2022 m. 

kovo 08 d. 

10.00 val. 

Paskaita „Išvykime iš savo aplinkos 

chemiją"  

Lektorius Onutė Ašakienė 

 

Atsakingas asmuo: 

O. Ašakienė 

J. Grisiūnienė 

Tel: 8 528 39826 

jurgita.grisiuniene

@espc.lt  

TAU studentai Švietimo 

paslaugų 

centras, 

Rungos g. 5, 

207 kab., 

Elektrėnai 

Renginys 

nemokamas 

mailto:ala.spc@elektrenai.lt
mailto:vidap.spc@elektrenai.lt
mailto:Vida.pranckevičienė@espc.lt
mailto:Vida.pranckevičienė@espc.lt
mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt
mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt
mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt
mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt
mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt


 

MOKYKLOS REKVIZITAI 

 

 

_____________________________________________ gimnazijos/mokyklos mokinių, 

dalyvausiančių technologijų olimpiados II etape sąrašas 

 

 

7 – 8 klasių mokinių amžiaus grupės dalyviai: 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio 

vardas, pavardė 

 

Klasė 

bendrojo 

ugdymo 

mokykloje 

Mokinio  

el. pašto 

adresas, 

tel. Nr. 

Darbo 

pavadinimas 

Mokinį paruošusio 

mokytojo vardas, pavardė 

El. pašto adresas, tel. Nr. 

      

      

      

 

9 – 10 klasių mokinių amžiaus grupės dalyviai: 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, 

pavardė 

Klasė 

bendrojo 

ugdymo 

mokykloje 

Mokinio  

el. pašto 

adresas, 

tel. Nr. 

 

Darbo 

pavadinimas 

Mokinį paruošusio 

mokytojo vardas, pavardė 

El. pašto adresas, tel. Nr. 

      

      

      

 

11 – 12 klasių mokinių amžiaus grupės dalyviai: 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, 

pavardė 

Klasė 

bendrojo 

ugdymo 

mokykloje 

Mokinio  

el. pašto 

adresas, 

tel. Nr. 

Darbo 

pavadinimas 

Mokinį paruošusio 

mokytojo vardas, pavardė 

El. pašto adresas, tel. Nr. 

      

      

      

 

Darbo pristatymui (pateikimui) reikalinga įranga, priemonės: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Informaciją pateikė                       ____________                               _________________________ 

                                                           (parašas)                                         (pareigos, vardas, pavardė) 

 

Mokyklos vadovas                             A. V.                                        __________________________ 

                                                                                                                   (vardas, pavardė)     

 



 

 
ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO LOPŽELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“ 

 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ 

EDUKACINIŲ PRAKTINIŲ VEIKLŲ PROJEKTAS  

„LAIMINGAS VAIKAS, KAI MAMA – ŽEMĖ IR TĖTIS – VANDUO ŠYPSOSI“ 

 

 

Temos aktualumas:  

Šiandieninėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoje svarbiu ugdymo 

uždaviniu tampa siekis plėsti vaiko supratimą apie aplinkinį pasaulį, sudarant galimybes patirti 

pažinimo džiaugsmą, plėtoti intelektinius gebėjimus, atrasti ir perimti įvairius pasaulio pažinimo 

būdus. Ugdymo įstaigose dirbantys mokytojai turėtų kryptingai organizuoti gamtinį suvokimą 

skatinančią veiklą, pasirinkti įvairius ugdymo metodus ir būdus (apžiūrėjimą, stebėjimą, lyginimą, 

tyrinėjimą, bandymą, eksperimentą, pokalbį, pasakojimą, grožinių kūrinėlių skaitymą, darbą, žaidimą 

ir kt.). Mokytojai suvokia, jog kasdien stipriai besikeičiantis pasaulis įpareigoja nuolat stimuliuoti 

vaikų smalsumą, žingeidumą, padėti išgyventi atradimo džiaugsmą bei įgyti žinių. 

Mes, mokytojai, siekiame, kad jau ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai 

suprastų, jog reikia saugoti gamtą, artimiausią aplinką kurioje gyvena, nes tik švarioje ir saugioje 

aplinkoje jie gali užaugti sveiki. 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų edukacinių veiklų 

projektas „Laimingas vaikas, kai mama – Žemė ir tėtis – Vanduo šypsosi“ nuostatai 

reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo ir organizavimo tvarką 

bei baigiamąsias nuostatas. 

2. Projektas skirtas sudaryti galimybę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams 

dalintis kūrybiškomis idėjomis, metodais ir gerąja darbo patirtimi. 

3. Projekto organizatorius - Elektrėnų sav. Vievio lopšelis-darželis „Eglutė“, adresas: Šviesos g. 

7, LT-21375, Vievis, telefonas 8 528 26126, el. paštas rastine@vievioeglute.lt, atsakingi 

asmenys: ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Vitalija Turevičienė ir ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja Sandra Petrauskienė. 

4. Projekto partneris – Elektrėnų švietimo paslaugų centras. 

5. Projekto nuostatai skelbiami Elektrėnų sav. Vievio lopšelio-darželio „Eglutė“ interneto 

svetainėje www.vievioeglute.lt , Vievio lopšelio-darželio „Eglutė“ facebook paskyroje, 

facebook grupėje „Auklėtoja-auklėtojai“, Elektrėnų švietimo paslaugų centro interneto 

svetainėje: https://www.espc.lt/veiklos-sritys/metodine-veikla/gerosios-patirties-sklaida  

 

mailto:rastine@vievioeglute.lt
http://www.vievioeglute.lt/
https://www.espc.lt/veiklos-sritys/metodine-veikla/gerosios-patirties-sklaida


 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

6. Tikslas – ieškant naujų, veiksmingų ugdymo(-si) formų, patirčių ir metodų įgyvendinti 

projektą, kurio metu pasidalinta patirtimi, susisteminta veiklų medžiaga, parengtu įgyvendintų 

praktinių veiklų aprašų elektroniniu leidiniu galėtų naudotis projekte dalyvavusios švietimo 

įstaigos. 

7. Uždaviniai:  

7.1. Sprendžiant probleminius klausimus paminėti Pasaulines Žemės ir Vandens dienas, ieškant 

išeičių apie išteklių tausojimą. 

7.2. Skatinti vaikus tyrinėjant eksperimentuoti, kūrybiškai panaudoti įvairius gamtinius išteklius, 

antrines žaliavas, pasitelkti STEAM veiklas. 

7.3. Suteikti galimybę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams dalintis gerąja 

darbo patirtimi. 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

8. Projekto dalyviai: šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojai.  

 

IV SKYRIUS 

ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

9. Projektas vyks nuo 2022 m. kovo 1 d. iki 2022 m. kovo 31 d.  

10. Projekto dalyviai, šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojai, 

parengia ir pateikia: 

10.1. Užpildytą dalyvio kortelę (1 priedas) atsiųsti iki 2022 m. kovo 10 d. (imtinai), 

rastine@vievioeglute.lt; 

10.2.  Išsiuntus dalyvio kortelę ir negavus patvirtinimo per 3 darbo dienas, kad ji gauta, 

prašome skambinti telefonu 8 528 26126 ir pasitikslinti dėl registracijos; 

10.3.  Organizuotos veiklos/pamokos/užsiėmimo užpildytą aprašą (2 priedas) (Microsoft 

Word Dokumentas, Times New Roman šriftas, 12 paprastu šriftu) atsiųsti iki 2022 m. kovo 

31 d. (imtinai) el. paštu rastine@vievioeglute.lt;  

11. Rengdami aprašą vadovautis Visuomenės informavimo įstatymo 13 str. 1 dalimi: ,,Siekiant 

nepažeisti asmens teisių, apsaugoti garbę ir orumą, renkant ir viešai skelbiant informaciją 

draudžiama: filmuoti, fotografuoti vaiką be nors vieno iš tėvų, globėjų ar rūpintojų sutikimo“.  

12. Iki 2022 m. balandžio 15 d. bus parengtas „LAIMINGAS VAIKAS, KAI MAMA – ŽEMĖ 

IR TĖTIS – VANDUO ŠYPSOSI“  aprašų elektroninis leidinys. 

 

 

 

 

 

mailto:rastine@vievioeglute.lt
mailto:rastine@vievioeglute.lt


 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Dalyvavusiems projekte bus parengtos Elektrėnų švietimo paslaugų centro padėkos. 

14. Elektroninis leidinys bus paviešintas Elektrėnų sav. Vievio lopšelio-darželio „Eglutė“ 

interneto svetainėje www.vievioeglute.lt ir Elektrėnų švietimo centro paslaugų svetainėje, 

Edukacinis patirties bankas: https://www.espc.lt/veiklos-sritys/metodine-veikla/edukacinis-

patirties-bankas  

15. Kilus klausimų arba dėl detalesnės informacijos maloniai prašome rašyti adresu 

rastine@vievioeglute.lt arba skambinti 8 528 26 126. 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vievioeglute.lt/
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Elektrėnų sav. Vievio lopšelio-darželio „Eglutė“ respublikinio  

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų edukacinių praktinių veiklų projekto 

„Laimingas vaikas, kai mama – Žemė ir tėtis – Vanduo šypsosi“ nuostatų  

1 priedas  

 

 

DALYVIO KORTELĖ 

 

UGDYMOSI ĮSTAIGOS PAVADINIMAS  

MOKYTOJO (-Ų) VARDAS, PAVARDĖ, PAREIGOS  

KONTAKTINIS EL. PAŠTAS, TEL. NR.  

 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Elektrėnų sav. Vievio lopšelio-darželio „Eglutė“ respublikinio  

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų edukacinių praktinių veiklų projekto 

„Laimingas vaikas, kai mama – Žemė ir tėtis – Vanduo šypsosi“ nuostatų  

2 priedas 

 

 

PAMOKOS/VEIKLOS/UŽSIĖMIMO APRAŠAS  

  

Švietimo įstaigos pavadinimas   

Vardas, pavardė, pareigos   

Elektroninis paštas, telefono 

numeris  

  

Pamokos/veiklos/užsiėmimo 

pavadinimas  

 

Pamokos/veiklos/užsiėmimo  

tikslas  

 

Naudojamos priemonės    

Pamokos/veiklos/užsiėmimo 

eigos aprašymas (iki 300 

žodžių), nuotraukos (iki 5 vnt.) 

 

  

 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PATVIRTINTA 

Elektrėnų pradinės mokyklos 

direktoriaus 

2022 m. sausio 5 d. 

įsakymu Nr. 1V-2 

 

 

RESPUBLIKINĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ 

VIRTUALIOS KOLIAŽŲ PARODOS-KONKURSO 

„ANT MOKYKLOS STOGO“ 

NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

            1. Šie nuostatai reglamentuoja Respublikinės švietimo įstaigų pradinių klasių mokinių 

virtualios  parodos-konkurso ,,Ant mokyklos stogo“ (toliau – paroda-konkursas) tikslą, uždavinius, 

dalyvius, organizavimo ir apdovanojimo tvarką. 

 2. Parodą-konkursą organizuoja Elektrėnų pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojos 

metodininkės Daiva Česonytė, Ingrida Mačionytė, Rasa Sendzikienė, Elena Volosevičienė. 

      3. Parodos-konkurso koordinatorė – Elektrėnų pradinės mokyklos direktorė Virginija 

Stanislovaitienė, partneris – Elektrėnų švietimo paslaugų centras, kontaktinis asmuo - metodininkė 

Ala Pupininkienė. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Parodos-konkurso tikslas – fotografijos, dailės ir technologijų priemonėmis išreikšti savo 

idėjas ir sumanymus. 

5. Uždaviniai: 

5.1. skatinti mokinius suvokti ir koliaže perteikti mokyklos gyvenimo aplinką; 

      5.2. gilintis į koliažo kūrimo galimybes; 

5.3. patirti kūrybinį džiaugsmą, atskleidžiant savo meninius gebėjimus. 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

             6. Parodoje-konkurse dalyvauja švietimo įstaigų pradinių klasių mokiniai.  

 

IV SKYRIUS 

ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 

 

7. Parodos-konkurso tematika – mokyklos gyvenimas. Koliažai, kurie neatitiks konkurso 

temos, nebus vertinami. 



 

8. Parodos-konkurso pradžia – 2022 m. kovo 14 d., pabaiga – 2022 m. gegužės 16 d. Rezultatai 

skelbiami 2022 m. gegužės 30 d. 

9. Mokinys gali pateikti vieną darbą, kuris atitinka šiuos koliažo kūrimo kriterijus: 

9.1. nufotografuojama mokykla, kurioje mokosi dalyvis;  

9.2. mokyklos nuotrauka ar jos dalis priklijuojama ant lapo; 

9.3. mokyklos „gyvenimas ant stogo“ atskleidžiamas pasirinktomis dailės ir technologijų 

priemonėmis. 

10. Darbą nufotografuoti ir atsiųsti JPG formatu: 

10.1. nuotraukos turi būti spalvotos; 

10.2. siunčiamo darbo pavadinime (faile) užrašoma: darbo pavadinimas, autoriaus vardas ir 

pavardė, mokyklos pavadinimas. 

11. Darbų nuotraukos ir anketos (1 priedas) siunčiamos el. p. rasasend@gmail.com iki  2022 

m. gegužės 16 d. 

12. Darbai bus eksponuojami Elektrėnų pradinės mokyklos interneto svetainėje 

            http://www.pradine.elektrenai.lm.lt/  

 

V SKYRIUS 

VERTINIMAS, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS, APDOVANOJIMAS 

 

            13. Parodai-konkursui pateiktus darbus vertins komisija, sudaryta iš Konkurso organizatorių. 

            14. Komisija darbus vertins pagal tokius kriterijus: 

• darbo pavadinimas ir atitikimas temai; 

• kūrybiškumas atskleidžiant temą; 

• originalumas; 

• bendras estetinis vaizdas. 

              15. Parodos-konkurso I–III vietų nugalėtojai apdovanojami diplomais. 

              16. Mokytojai, parengę mokinius nugalėtojus, apdovanojami Elektrėnų pradinės mokyklos 

direktoriaus padėkos raštais. 

                 17. Visi parodos-konkurso dalyviai ir mokytojai paskatinami padėkos raštais. 

              18. Parodos-konkurso rezultatai skelbiami 2022 m. gegužės 30 d. interneto svetainėje 

http://www.pradine.elektrenai.lm.lt/  

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

               19. Darbai autoriams negrąžinami. Parodos-konkurso organizatoriai pasilieka teisę darbus 

publikuoti ir reprodukuoti savo nuožiūra, neišmokant honoraro. Dalyvavimas šiame konkurse 

laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis ir leidimu naudoti asmens duomenis (vardą, pavardę, 

klasę, telefono numerį, el. pašto adresą).  

20. Parodos-konkurso nuostatai prireikus gali būti keičiami. 

21. Dėl informacijos kreiptis el. paštu: rasasend@gmail.com  

_____________________________________ 

 

mailto:rasasend@gmail.com
http://www.pradine.elektrenai.lm.lt/
http://www.pradine.elektrenai.lm.lt/
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Respublikinės švietimo įstaigų pradinių klasių 

mokinių virtualios nuotraukų parodos-

konkurso „Ant mokyklos stogo“  

1 priedas  

 

 

DALYVIO KORTELĖ 

 

Darbo pavadinimas  

Mokinio vardas, pavardė, klasė  

Švietimo įstaigos pavadinimas  

Švietimo įstaigos adresas  

Pedagogo vardas, pavardė  

Kontaktai (telefono Nr., el. pašto adresas)  

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PATVIRTINTA 

    Elektrėnų mokykla-darželis „Žiogelis“ 

    direktoriaus 2022 m. vasario 22 d. 

    įsakymu Nr. 1 V-9 

 

 

ELEKTRĖNŲ MOKYKLA-DARŽELIS „ŽIOGELIS“ 

 

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

VAIKŲ VIRTUALIOS VIKTORINOS „MANO LIETUVA“  

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualios 

viktorinos „Mano Lietuva“ (toliau – Viktorina), skirtos Kovo 11-ajai - Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dienai paminėti nuostatai reglamentuoja viktorinos tikslą, uždavinius, dalyvius, parodos 

organizavimo tvarką, reikalavimus pasiruošimui.  

2. Virtualią viktoriną „Mano Lietuva“ organizuoja Elektrėnų mokyklos-darželio 

„Žiogelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jolita Dzimidavičienė (el. paštas 

jolita.dzimidaviciene@gmail.com, tel. nr. +370 603 53736). Virtualią viktoriną koordinuoja 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima Komparskienė (laima.ziogelis@gmail.com). 

Partneriai - Elektrėnų švietimo paslaugų centras – kontaktinis asmuo metodininkė 

Ala Pupininkienė, telefonas (8 528) 39 826 el. paštas ala.pupininkiene@espc.lt.  

3. Virtualiai viktorinai ruošiantis skatiname žaisti viktorinas savo grupėje, plėsti ir 

gilinti žinias apie savo šalį. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Viktorinos tikslas – skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

bendruomenių socialinę partnerystę, puoselėti vaikų tautinę ir pilietinę savimonę.  

5. Viktorinos uždaviniai: 

5.1. Ugdyti tautiškumo ir pilietiškumo jausmus, meilę savo gimtajam kraštui. 

5.2. Skatinti vaikus domėtis savo šalies ir savo miesto istorija. 

5.3. Stiprinti bendradarbiavimą tarp Elektrėnų savivaldybės ugdymo įstaigų.  

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

6. Virtualioje viktorinoje kviečiami dalyvauti Elektrėnų savivaldybės 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai (5-7 metų) ir pedagogai.  
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IV SKYRIUS 

VIKTORINOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

7. Savo įstaigose suburti grupes, komandas ir žaisti viktorinas, domėtis 

klausimais apie Lietuvą bei savo miestą. 

8. Nuo įstaigos suburti vieną komandą, kurią turi sudaryti 1 pedagogas ir 5 

vaikai (5-7 m. amžiaus). 

9. Dalyvių kortelės (priedas Nr. 1) siunčiamos elektroniniu paštu 

jolita.dzimidaviciene@gmail.com iki 2022 m. kovo 7 d. 

10. Dalyviai kovo 8 d. į nurodytus el. paštus gaus prisijungimo nuorodas ir 

instrukcijas. 

11. Virtuali viktorina bus vykdoma 2022 m. kovo 9 d., nuotoliniu būdu, per 

Zoom programą. Viktorina vyks dviem etapais: 

11.1.  1 etapas 2022 m. kovo 9 d. 9.30 val. prisijungimas visų komandų, 

klausimai pateikiami per Kahoot platformą. 

11.2.  2 etapas 2022 m. kovo 9 d. 10.15 val. prisijungimas trijų, daugiausiai 

taškų pirmajame etape surinkusių, komandų.  Klausimai pateikiami per Wordwall platformą.  

 

V SKYRIUS 

REIKALAVIMAI  

 

12. Norint dalyvauti virtualioje viktorinoje, reikalingi 2 išmanūs įrenginiai 

(kompiuteris, planšetė arba telefonas) su kamera ir mikrofonu, interneto ryšys, Zoom programa.  

13. Komandos sudėtis 5 vaikai (5-7 metų) ir vienas pedagogas. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Visi virtualios viktorinos dalyviai bus apdovanoti organizatorių 

padėkomis, o juos rengusiems mokytojams – Elektrėnų švietimo paslaugų centro. 

15. Dėl papildomos informacijos arba iškilus klausimams kreiptis el. paštu., 

telefonu. 

16. Viktorinos nuorodos išliks aktyvios ir prieinamos visai Mokyklos 

bendruomenei. 

___________________________ 
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Priedas Nr. 1 

 

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

VAIKŲ VIRTUALIOS VIKTORINOS „MANO LIETUVA“ 

DALYVIO REGISTRACIJOS ANKETA 

 

 

Komandos (grupės) pavadinimas  

 

Vaikų vardas/pavardė, amžius 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Pedagogo vardas, pavardė, kvalifikacinė 

kategorija, el. paštas 

 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas, adresas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“  

respublikinio ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų  

projekto „Žaidžiame kalbą kartu“ nuostatų 

1 priedas 

 

ELEKTRĖNŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“  

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ  

PROJEKTO „ŽAIDŽIAME KALBĄ KARTU“ 

DALYVIO ANKETA 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė, kvalifikacinė 

kategorija 

 

Pedagogo elektroninio pašto adresas, telefono 

numeris. 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas, adresas  

Ugdytinių amžius  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“  

respublikinio ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų  

projekto „Žaidžiame kalbą kartu“ nuostatų 

2 priedas 

 

ELEKTRĖNŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“  

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ  

PROJEKTO „ŽAIDŽIAME KALBĄ KARTU“ 

KONFERENCIJOS DALYVIO ANKETA 

 

 
Pedagogo vardas, pavardė, pareigos, kvalifikacinė 

kategorija 

 

Pedagogo elektroninio pašto adresas, telefono 

numeris 

 

Pranešimo pavadinimas  

Ugdymo įstaigos pavadinimas, adresas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MOKYKLOS REKVIZITAI 

 

_____________________________________________ gimnazijos/mokyklos mokinių, 

dalyvausiančių   ____________________________ olimpiados II etape sąrašas 

 

9 – 10 klasių mokinių amžiaus grupės dalyviai: 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Mokinio asmeninio 

elektroninio pašto 

adresas, telefono nr., 

gimimo data 

Klasė Mokinį paruošusio 

mokytojo vardas, pavardė 

(kvalifikacija) 

     

     

     

 

11 – 12 klasių mokinių amžiaus grupės dalyviai: 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Mokinio asmeninio 

elektroninio pašto 

adresas, telefono nr., 

gimimo data 

Klasė Mokinį paruošusio 

mokytojo vardas, pavardė 

(kvalifikacija) 

     

     

     

 

Dėmesio svarbu ! 

Iki olimpiados mokiniai privalo užpildyti sutikimą dėl asmens duomenų naudojimo. 

  

 

Informaciją pateikė                       ____________                               _________________________ 

                                                           (parašas)                                         (pareigos, vardas, pavardė) 

 

Mokyklos vadovas                        ____________                              __________________________ 

                                                            (parašas)                                             (vardas, pavardė)   

 










