
         ELEKTRĖNŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO  
 2022 M.  RUGSĖJO MĖN.  VEIKLOS  PLANAS 

                              
                                                PATVIRTINTA 
                                            Švietimo paslaugų centro direktoriaus 
                                              2022-08-31 įsakymu Nr. 1VT-93 

 
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.  

rugsėjo 17 d. 
(valanda bus 
patikslinta) 

 

Ilgalaikės programos  
„Kūrybiškumas ir darbo kokybė 
socialinio pedagogo ir mokytojo 
darbe“ 
 
V modulis tema „Išvažiuojamasis 
metodinis praktikumas“  

V. Jodkė 
J. Grisiūnienė 

Socialinių mokslų 
mokytojai 

Kupiškis Iki 2022-09-16 registruotis 
http://semiplius.lt 

2022 m.  
rugsėjo  
19, 20 d. 

9.00 – 15.00  
val. 

 

Ilgalaikės programos „Autizmo 
spektro sutrikimą turinčių vaikų 
ugdymo metodai Taikomosios 
elgesio analizės kontekste“  
 
I modulis tema „Autizmas ir šio 
sutrikimo priežastys bei ugdymo 
metodai. Taikomosios elgesio 
analizės pagrindai“  
(10 val.) 

A. Pupininkienė 
 

Pedagogai,  
pagalbos mokiniui 
specialistai 

Seminaras vyks 
nuotoliniu būdu  

Programa apmokama iš 
ESF lėšų projekte 
„Koordinuotai teikiamų 
švietimo pagalbos, socialinių 
ir sveikatos priežiūros 
paslaugų plėtra Elektrėnų 
savivaldybėje“ 
Iki 2022-09-16  
registruotis 
http://semiplius.lt  
Nuoroda į seminarą bus 
atsiųstą visiems 
užsiregistravusiems 
dalyviams. Vietų skaičius 
ribotas - 25 

2022 m.  
rugsėjo 21 d. 

Ilgalaikės programos „Autizmo 
spektro sutrikimą turinčių vaikų 

A. Pupininkienė 
 

Pedagogai,  
pagalbos mokiniui 
specialistai 

rugsėjo 21 d. vyks 
nuotoliniu būdu, 
 

Programa apmokama iš 
ESF lėšų projekte 
„Koordinuotai teikiamų 
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9.00 – 17.00  
val. 

 
rugsėjo 22 d. 
9.00 – 16.00  

val. 
 

ugdymo metodai Taikomosios 
elgesio analizės kontekste“  
II modulis: „Inkliuzinio ugdymo 
metodai ir metodologijos bendro 
ugdymo įstaigose besimokantiems 
autizmo spektro sutrikimą 
turintiems vaikams ir ugdymo 
programų sudarymo ypatumai“ 
(13 val.) 

22 d. – kontaktiniu 
būdu 
Rungos g. 5, 
posėdžių salė,  II 
aukštas, 208 kab.                                                                                                                             

švietimo pagalbos, socialinių 
ir sveikatos priežiūros 
paslaugų plėtra Elektrėnų 
savivaldybėje“ 
Iki 2022-09-16  
registruotis 
http://semiplius.lt  
Nuoroda į seminarą bus 
atsiųstą visiems 
užsiregistravusiems 
dalyviams. Vietų skaičius 
ribotas - 25 

2022 m.  
rugsėjo 28 d. 
9.00 – 16.00  

val. 
 
 

Ilgalaikės programos „Autizmo 
spektro sutrikimą turinčių vaikų 
ugdymo metodai Taikomosios 
elgesio analizės kontekste“  
 
III modulis: „Ugdymo aplinkos, 
skirtos autizmo sutrikimą turinių 
vaikų mokymui (si), kūrimas ir 
pritaikymas“ (6 val.) 

A. Pupininkienė 
 

Pedagogai,  
pagalbos mokiniui 
specialistai 

Rungos g. 5, 
EŠPC posėdžių 
salė,  II aukštas, 
208 kab.                                                                             

Programa apmokama iš 
ESF lėšų projekte 
„Koordinuotai teikiamų 
švietimo pagalbos, socialinių 
ir sveikatos priežiūros 
paslaugų plėtra Elektrėnų 
savivaldybėje“ 
Iki 2022-09-16  
registruotis 
http://semiplius.lt  

2022 m.  
rugsėjo 29 d. 
9.00 – 16.00  

val. 
 

Ilgalaikė programa „Autizmo 
spektro sutrikimą turinčių vaikų 
ugdymo metodai Taikomosios 
elgesio analizės kontekste“  
 
IV modulis: „Probleminis autizmo 
spektro sutrikimą turinčių vaikų 
elgesys ir šio elgesio keitimo 
metodai“ (6 val.) 

A. Pupininkienė 
 

Pedagogai,  
pagalbos mokiniui 
specialistai 

Rungos g. 5, 
EŠPC posėdžių 
salė,  II aukštas, 
208 kab.                                                                             

Programa apmokama iš 
ESF lėšų projekte 
„Koordinuotai teikiamų 
švietimo pagalbos, socialinių 
ir sveikatos priežiūros 
paslaugų plėtra Elektrėnų 
savivaldybėje“ 
Iki 2022-09-16  
registruotis 
http://semiplius.lt  

2022 m. 
rugsėjo 29 d. 

10.00 val. 

Gerosios patirties sklaida, atvira 
veikla lauke tema „Rudenėlio 
spalvos“ 

A. Pupininkienė 
V. Petravičienė 
 

Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai 

Vievio lopšelis – 
darželis „Eglutė“ 

Iki 2022-09-27 registruotis 
http://semiplius.lt  
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Atvirą veiklą veda mokytoja Vitalija 
Turevičienė 

METODINIAI PASITARIMAI 
      

2022 m. 
rugsėjo 13  d. 

15.00 val. 

Grupinė konsultacija tema 
„Atnaujintų ugdymo programų 
projekto pristatymas“ 

J. Grisiūnienė 
J. Dzimidavičienė 
V. Jodkė 

Geografijos 
mokytojai 

Švietimo paslaugų 
centras, Rungos g. 
5,  (208 kab.), 
Elektrėnai 

Registruotis 
http://semiplius.lt 
 

2022 m. 
rugsėjo 13  d. 

16.00 val. 

Metodinis pasitarimas geografijos 
mokytojams 

J. Grisiūnienė 
J. Dzimidavičienė 
V. Jodkė 

Geografijos 
mokytojai 

Švietimo paslaugų 
centras, Rungos g. 
5,  (208 kab.), 
Elektrėnai 

Registruotis 
http://semiplius.lt 
 

2022 m. 
rugsėjo 16 d. 

 

Konsultacijų diena (įvairiais 
metodinės veiklos ir/ar 
organizaciniais klausimais) 
 

J. Grisiūnienė 
A. Pupininkienė 
V. Pranckevičienė 
J. Dzimidavičienė 
 

Švietimo 
bendruomenė 
 

Pagal individualų 
susitarimą 
 

Pagal individualų susitarimą 
 

2022 m. 
rugsėjo 21  d. 

15.00 val. 

Grupinė konsultacija tema 
„Atnaujintų ugdymo programų 
projekto pristatymas“ 

J. Grisiūnienė 
J. Dzimidavičienė 
V. Strasevičienė 
 

Informacinių 
technologijų 
mokytojai 

Švietimo paslaugų 
centras, Rungos g. 
5,  (208 kab.), 
Elektrėnai 

Registruotis 
http://semiplius.lt 
 

2022 m. 
rugsėjo 21  d. 

16.00 val. 

Metodinis pasitarimas 
informacinių technologijų 
mokytojams 

J. Grisiūnienė 
J. Dzimidavičienė 
V. Strasevičienė 
 

Informacinių 
technologijų 
mokytojai 

Švietimo paslaugų 
centras, Rungos g. 
5,  (208 kab.), 
Elektrėnai 

Registruotis 
http://semiplius.lt 
 

2022 m  
rugsėjo 27 d. 

14.30 val. 

Grupinė konsultacija tema 
„Atnaujintų ugdymo programų 
projekto pristatymas“ 

A. Pupininkienė 
K. Bačiulienė 
 

Lietuvių kalbos 
mokytojai 

Rungos g. 5, 
Švietimo paslaugų 
centro metodinis 
kabinetas, II 
aukštas, 207 kab. 

Iki 2022-09-26 registruotis 
http://semiplius.lt 
 

2022 m. 
rugsėjo  27 d. 

15.00 val. 

Socialinių pedagogų metodinis 
pasitarimas 

J. Grisiūnienė 

 

Socialiniai 
pedagogai 

Švietimo paslaugų 
centras, Rungos g. 
5,  (208 kab.), 
Elektrėnai 

Registruotis 
http://semiplius.lt 
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2022 m. 
rugsėjo 27 d. 

15.00 val. 

Metodinis pasitarimas lietuvių 
kalbos mokytojams 2022 – 2023 m. 
m. metodinio būrelio veiklos 
planavimo klausimais. 

A. Pupininkienė 
E. Kasperavičienė 

Lietuvių kalbos 
mokytojai 

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

2022-09-26 registruotis 
http://semiplius.lt       

2022 m. 
rugsėjo 28 d. 

14.00 val. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo pedagogų metodinių 
ratelių pirmininkų metodinis 
pasitarimas dėl būrelio pirmininko 
rinkimų ir 2022 – 2023 m. m. 
veiklų planavimo. 

A. Pupininkienė 
J. Dzimidavičienė 
 

Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo pedagogų 
metodinių ratelių 
pirmininkai, 
ikimokyklinių 
švietimo įstaigų 
vadovų 
pavaduotojai 
ugdymui 

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

2022-09-27  registruotis  
http://semiplius.lt  

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI 
2022 m. 

rugsėjo 1 d. - 
rugsėjo 30 d. 

Elektrėnų meno mokyklos 
mokinių dailės/kūrybinių darbų 
paroda  

A. Pupininkienė 
R. Rakauskienė 

Elektrėnų meno 
mokyklos mokinių 
darbai 

EŠPC II aukšte, 
adresu Rungos g. 
5. 
 

Maloniai kviečiame aplankyti 

parodą ! 

2022 m. 
rugsėjo mėn. 

(data ir laikas 
bus patikslinti 

vėliau) 

Lietuvos 5-6 ir 7-8 klasių mokinių 
matematikos olimpiada 

J. Grisiūnienė 

 

5-6 ir 7-8 klasių 
mokiniai 

Vilniaus 
universiteto 
Matematikos ir 
informatikos 
fakultetas 
Naugarduko g. 
24, Vilnius. Arba 
vyks nuotoliniu 
būdu. 

Visa informacija ir dalyvių 
registracijos forma internete 
http://mif.vu.lt/matematikos-
olimpiados/ 

2022 m. 
rugsėjo 23 d.  

13.00 val. 

14-oji Lietuvos gamtos mokslų 
olimpiada (iki 15 metų) 

J. Grisiūnienė 

 

7–10 (II gimnazinių) 
klasių mokiniams, 
atitinkantiems 
amžiaus kriterijų 

Nuotoliniu būdu Dalyvių registracija iki  
2022-09-19, 12 val.  
https://www.lmnsc.lt/naujiena
/skelbiama-registracija-i-14-
aja-lietuvos-gamtos-mokslu-
olimpiada/  
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2022 m. 
rugsėjo 30 d.  

Elektrėnų švietimo paslaugų 
centro 20-čio renginys 

A. Reklaitienė Kviestiniai svečiai  Elektrėnų 
viešosios 
bibliotekos 
renginių salė 

 

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS 
Preliminarios 
datos: 
2022 m. 
rugsėjo 6, 7, 8, 
13, 14, 15, 20, 
21, 22, 27, 28, 
29 
 

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, 
logopedai. 

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, 
specialieji pedagogai 

Pedagoginė 
psichologinė 
tarnyba. 

Kontaktinis asmuo:  
G.Mačionienė 
Tel.: (8-528) 39 784. 

2022 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 
arba Pedagoginėje 
psichologinėje 
tarnyboje. 

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 

NEFORMALUS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS 
2022 m. 

rugsėjo 20 d. 
10.00 val. 

Elektrėnų trečiojo amžiaus 
universiteto tarybos posėdis dėl 
2022 - 2023 m. veiklos planavimo. 

A. Pupininkienė 
V. Pranckevičienė 
J. Grisiūnienė 

TAU taryba Rungos g. 5, 
Švietimo 
paslaugų centro 
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J. Dzimidavičienė metodinis 
kabinetas  
(207 kab.) 

2022 m. 
rugsėjis- 

spalis 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo 
programos „Keramika“ dalyvių 
darbų paroda. 
NSŠ laisvoji mokytoja – Miglė 
Staškevičienė 

A. Pupininkienė Neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo 
programos dalyviai 

Rungos g. 5, 
Švietimo 
paslaugų centras, 
II aukštas 

Maloniai kviečiame aplankyti 

parodą ! 

  
INFORMACIJA 

 

Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Pastabos 

Iki  
2022 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 2022-08-17 Nr. 2VR-58, „Dėl 
mokinių pavėžėjimo 2022-2023 m. m.“ 

Iki  
2022 m. 

rugsėjo 15 d. 

Pateikti profesinio, kuriems reikalingas 
pavėžėjimas nuo namų iki ugdymo įstaigos 
vardinius sąrašus (2egz.). 

V. Pranckevičienė Pagal raštą 2022-08-30 Nr. 2VR-65, „Dėl 
mokinių pavėžėjimo 2022-2023 m. m.“ 

Iki  
2022 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-177 „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 “ ir  
2022-06-29 Nr. VI.TS 159 šio sprendimo 
pakeitimu 

Iki  
2022 m. 

rugsėjo 30 d. 

Pateikti meno mokyklos ir sporto centro 
darbuotojų tarifikacijos sąrašus derinimui  
(2 egz.). 

V .Pranckevičienė 
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VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS 
KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINAI 

Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 
kita informacija 

2022 m. 
rugsėjo 22 d.  

10.00 val. 

I kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo  
egzaminas (skaitymo ir rašymo dalis, 
klausymo dalis) 
 

A. Reklaitienė Užsiregistravę 
dalyviai 

Rungos g. 18,  
Elektrėnų 
profesinio 
mokymo 
centras, 
kompiuterių 
klasės 

Registracija į kategorijų 
egzaminus vyksta 
čia: https://eksternams.n
sa.smm.lt/ 
 

2022 m. 
rugsėjo 22 d.  

13.00 val. 

I kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo  
egzaminas (kalbėjimo dalis) 
 

A. Reklaitienė Užsiregistravę 
dalyviai 

Rungos g. 18,  
Elektrėnų 
profesinio 
mokymo 
centras, 
kompiuterių 
klasės 

Registracija į kategorijų 
egzaminus vyksta 
čia: https://eksternams.n
sa.smm.lt/ 
 

2022 m. 
rugsėjo 23 d.  

10.00 val. 

III kategorijos valstybinės kalbos 
mokėjimo  egzaminas (skaitymo ir rašymo 
dalis, klausymo dalis) 
 

A. Reklaitienė Užsiregistravę 
dalyviai 

Rungos g. 18,  
Elektrėnų 
profesinio 
mokymo 
centras, 
kompiuterių 
klasės 

Registracija į kategorijų 
egzaminus vyksta 
čia: https://eksternams.n
sa.smm.lt/ 
 

2022 m. 
rugsėjo 23 d.  

14.00 val. 

III kategorijos valstybinės kalbos 
mokėjimo  egzaminas (kalbėjimo dalis) 
 

A. Reklaitienė Užsiregistravę 
dalyviai 

Rungos g. 18,  
Elektrėnų 
profesinio 
mokymo 
centras, 
kompiuterių 
klasės 

Registracija į kategorijų 
egzaminus vyksta 
čia: https://eksternams.n
sa.smm.lt/ 
 

 


