UKMERGĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS
RENGINIŲ PLANAS
2019 M. VASARIO MĖN.
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Laikas, vieta
Vasario 1 d. 9.00 val.
Ukmergės Jono
Basanavičiaus
gimnazija
Vasario 1 d.
13.00 val. Ukmergės
technologijų ir verslo
mokykloje (Kauno g.
108, Ukmergė)
Vasario 4 d. 14.30 val.
Ukmergės Jono
Basanavičiaus
gimnazija
Vasario 4 d.
Ukmergės Antano
Smetonos gimnazija
Vasario 5 d. 10.00 val.
Ukmergės Jono
Basanavičiaus
gimnazija
Vasario 5 d.
Vilniaus vaikų
lopšelis -darželis
„Aušra“
Vasario 6 d. 13.00 val.
Ukmergės lopšelis
darželis „Nykštukas“

Renginio pavadinimas

Dalyviai

Atsakingas, tel.

67-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada (8–12 kl.)

Rajono ugdymo įstaigų
8-12 klasių mokiniai

R.Kolesnikovienė
J. Gelūnaitė
51443

Susitikimas - pasitarimas su VšĮ „Lietuvos Junior
Achievement“ direktore Andželika Rusteikiene.

MMB kuratoriai,
konsultantai (verslo
atstovai) ir kiti
suinteresuoti asmenis.

V. Krikštaponis
(8 340)51443
v.krikstaponis@usc.lt

Rajono fizikos olimpiados vertinimo komisijos posėdis

Fizikos mokytojai
Vertinimo komisijos
nariai

M. Aukštuolienė
J. Gelūnaitė
51443

Paskaita: „Pilietiškumo ir tautinės savimonės ugdymas“.

Ukmergės TAU
klausytojai

30-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada (8–12 kl.)
III etapo I dalis

Rajono ugdymo įstaigų
8-12 klasių mokiniai

V. Krikštaponis
(8 340)51443
v.krikstaponis@usc.lt
J. Gimbutienė
J. Gelūnaitė
51443

Praktiniai mokymai „Ikimokyklinukų pasiekimų vertinimas
ir ugdymo(si) proceso planavimas“.
Mokymus ves Rita Motiejūnienė, Ukmergės vaikų lopšelio
darželio „Nykštukas“ pavaduotoja ugdymui
Tęstinis seminaras- praktikumas „Ikimokyklinukų
pasiekimų vertinimas ir ugdymo(si) proceso planavimas“

Vilniaus vaikų lopšelio
-darželio „Aušra“ ir
darželio -mokyklos
„Volungė“ pedagogai
Rajono ikimokyklinių
įstaigų pradedančios
pedagogės (naujai
dirbančios specialistės
(ne ilgiau kaip 3 metus)

Papildoma
informacija
Dalyvių grupė
suformuota

Dalyvių grupė
suformuota

J. Gelūnaitė
51443

Dalyvių grupė
suformuota

R. Motiejūnienė

Dalyvių grupė
suformuota

R. Steponavičienė

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Gerosios patirties sklaidos seminaras „Estetinis muzikos
kūrinio vertinimas. „Grožio“ samprata iš klausytojo ir
atlikėjo pozicijų“.
Seminarą ves Natalija Katilienė, Vilniaus Naujosios Vilnios
muzikos mokyklos solinio dainavimo mokytoja ekspertė,
LMTA lektorė
Praktikumas „Emocijų valdymas: kaip padėti sau ir vaikui“.
Praktikumą ves Evaldas Karmaza, psichologas.

Ukmergės meno
mokyklos mokytojai ir
mokiniai

M. Čivienė
J. Gelūnaitė
51443

Dalyvių grupė
suformuota

Ukmergės lopšelio darželio „Buratinas“
bendruomenė

J. Gelūnaitė
51443

Dalyvių grupė
suformuota

Rajoninis Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas

Rajono ugdymo įstaigų
5-12 klasių mokiniai

Užupio pagrindinė
mokykla
J. Gelūnaitė
51443

Konkurso dalyvių
paraiškas pa t e i k t i el.
paštu: j.gelunaite@usc.lt
iki 2019 m. vasario 8 d.

Vasario 12 d.
9.00 val.
Ukmergės Jono
Basanavičiaus
gimnazija

Rajono bendrojo ugdymo mokyklų 10-11 (II-III
gimnazijos) klasių mokinių rusų (užsienio) kalbos
olimpiada

Rajono bendrojo ugdymo
mokyklų 10-11 (II-III
gimnazijos) klasių
mokiniai

Ž. Grigienė
R. Steponavičienė

Vasario 13 d.
13.00 val.
Ukmergės švietimo
pagalbos tarnyba

Viešoji konsultacija ,,Ikimokyklinio ugdymo turinio
atnaujinimas“

R.Bakučionienė
R. Steponavičienė

Vasario 15 d.
11.00 val.
Ukmergės Užupio
pagrindinė mokykla

Rajoninė mokinių šokių šventė „Šokame Lietuvai“

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
pedagogų metodinio
būrelio metodinės tarybos
nariai bei kiti rajono
ikimokyklinių įstaigų
pedagogai
Rajono švietimo įstaigų
pradinių klasių ir šokių
būrelius lankantys
ugdytiniai

Vasario 19 d.
I srautas
9:00 iki 12:45 val.
II srautas
13:15 iki 17:00 val.
Ukmergės Dukstynos
pagrindinė mokykla

Mokymai ,,Aš atsakau už psichikos sveikatą”
Mokymus ves Linas Slušnys, vaikų psichiatras
psichoterapeutas

Dukstynos mokyklos
bendruomenė

D. Danielius
53509

Olimpiados dalyvių
paraiškų elektronines
versijas p a t e i k t i el.
paštu:
r.steponaviciene@usc.lt
iki 2019 m. vasario 8 d.
Registracija į
konsultacijas vykdoma
svetainėje
www.semiplius.lt
/„Registracija į
seminarus“
iki vasario 12 d
Paraiškas dėl
dalyvavimo šventėje
prašome siųsti el. paštu:
r.steponaviciene @usc.lt
iki vasario 12 dienos
Dalyvių grupė
suformuota

Vasario 7 d. 12.00 val.
Ukmergės meno
mokykla

Vasario 11d.
13.00-15.00 val.
Ukmergės lopšelis
darželis „Buratinas“
Vasario 12 d.
9.00 val.
Ukmergės Užupio
pagrindinė mokykla

R. Radzevičienė
R. Steponavičienė

15.

16.

17.

Vasario 19 d.
10.00 val.
Širvintų rajono meno
mokykla

Seminaras „Vaikas, patiriantis smurtą: kaip atpažinti ir
suteikti pagalbą?“
Seminarą ves Olga Gerviatovič, Širvintų rajono
pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė

Vasario 20 d.
10.00 val.
Šiaulių Didždvario
gimnazija
Vasario 20 d.
10.00 val.
Ukmergės Švietimo
pagalbos tarnyba
( Klaipėdos g. 17)

Edukacinė išvyka į metodinę-praktinę konferenciją
,,Lietuvių kalbos ir literatūros mokymo problemos ir
aktualijos“

Vasario 20 d.
Jonavos r.

Teorinis-praktinis seminaras „Motyvavimo metodai pagrindinis sėkmingo mokymo ir mokymosi veiksnys“
Seminarą ves Aistė Venclovienė, Šiaulių Didždvario
gimnazija, mokytoja, Tarptautinio Bakalaureato diplomo
programos mokytoja; Nacionalinė mokyklų vertinimo
agentūra, mokyklų veiklos kokybės išorės vertintoja
Edukacinė išvyka „Įtraukiojo ugdymo galimybės
ikimokyklinėje įstaigoje. Jonavos rajono savivaldybės
ugdymo įstaigų patirtis“

18.

19.

20.

21.

Vasario 26 d.
6-8 kl. mokiniams,
vasario 27 d.
9-12 kl. mokiniams
Vasario 26 d. 9.00 val.
Ukmergės Jono
Basanavičiaus
gimnazija
Vasario 27 d. 9.00 val.
Ukmergės Antano
Smetonos gimnazija

7-oji geografijos olimpiada „Mano gaublys“ (6–12 kl.)

29-oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada (10–12 kl.)

25-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados II-asis etapas

Širvintų rajono
mokytojai, darželio
auklėtojai, ugdymo
įstaigų administracijos
atstovai.
Rajono lietuvių kalbos
mokytojai

J. Gelūnaitė
51443

Rajono matematikos
mokytojai

J. Gelūnaitė
51443

Ukmergės rajono
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogų
metodinio būrelio
metodinės tarybos
nariai, miesto darželių
direktorių
pavaduotojos ugdymui
, bei kaimo
ikimokyklinio ugdymo
skyrių auklėtojos
Savarankiškai
kiekvienoje dalyvauti
pageidaujančioje
mokykloje
Rajono ugdymo
įstaigų
10-12 klasių mokiniai

R.Bakučionienė
R. Steponavičienė

Rajono ugdymo
įstaigų
8-12 klasių mokiniai

J. Šlepetienė
J. Gelūnaitė
51443

R. Povylienė
J. Gelūnaitė
51443

Preliminari išvykos
kaina vienam
žmogui 17 € (
susidarius 25 dalyvių
grupei)

V. Krikštaponis
(8 340)51443
v.krikstaponis@usc.lt
R. Atkočiūnienė
J. Gelūnaitė
51443

Olimpiados dalyvių
paraiškas pa t e i k t i el.
paštu: j.gelunaite@usc.lt
iki 2019 m. vasario 22 d.
Olimpiados dalyvių
paraiškų elektronines
versijas p a t e i k t i el.
paštu: j.gelunaite@usc.lt
iki 2019 m. vasario 22 d.

22.

Vasario 28 d.
14.00 val.
Ukmergės Švietimo
pagalbos tarnyba
( Klaipėdos g. 17)
Vasario 25 d. kovo 25 d.

Ukmergės rajono geografijos mokytojų metodinio būrelio
pasitarimas dėl 30-oji Lietuvos mokinių geografijos
olimpiados organizavimo

Geografijos mokytojai

V. Krikštaponis
(8 340)51443
v.krikstaponis@usc.lt

2019 m. Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso
„Sidabro vainikėlis“ I-asis turas (vietinis etapas)

Rajono ugdymo
įstaigų
4-12 klasių mokiniai

Vilma Mulevičiūtė Sabaliauskienė,
tel. +370646 90332
J. Gelūnaitė
51443

23.

Registruoti dalyvius ir
pristatyti kūrybinius
darbus iki 2019 m. kovo
25 d. 15.00 - 18.00
Ukmergės meno
mokyklos Dailės
skyriuje (Klaipėdos g.
17), anketas siųsti
elektroniniu paštu:
etno@kc.ukmerge.lt

P. S. Registracija į renginius vykdoma www.semiplius.lt
Iškilus sunkumams dėl registracijos prašytume informuoti Švietimo pagalbos tarnybą el.p. j.gelunaite@usc.lt, r.steponaviciene@usc.lt arba tel. 51443.
Organizatoriai pasilieka teisę keisti renginio datą ir laiką, papildyti planą naujais renginiais.
Išsamesnę informaciją apie kiekvieną renginį pateiksime siųsdami į ugdymo įstaigas atskirus raštus.
Planą parengė metodininkė

Jolanta Gelūnaitė

