
VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

 

 

2020 M. SAUSIO MĖNESIO 

RENGINIŲ PLANAS 

 

 
Data Priemonės pavadinimas Vieta Laikas 

NEFORMALUSIS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS 

Būtina išankstinė registracija telefonu  (8 386) 60 099 arba el. paštu info@vspt.lt 
01- Kursai norintiems pasirengti egzaminui pagal valstybinės 

kalbos mokėjimo I kvalifikacinės kategorijos 

reikalavimus 

VŠPT Pagal 

tvarkaraštį 

01- Registracija į lietuvių kalbos kursus pagal I, II ir III 

valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinių kategorijų 
reikalavimus ir bendravimo lietuvių (valstybine) kalba 

kursus  

VŠPT Darbo metu 

01- Registracija į anglų / vokiečių kalbos kursus VŠPT Darbo metu 

01-28 Susitikimas su klausytojais, pageidaujančiais mokytis 

bendravimo lietuvių (valstybine) kalba kursuose  

VŠPT 17.15 

01-29 Susitikimas su klausytojais, pageidaujančiais mokytis 

lietuvių kalbos pagal I valstybinės kalbos mokėjimo 

kvalifikacinės kategorijos reikalavimus 

VŠPT 17.15 

01-30 Susitikimas su klausytojais, pageidaujančiais mokytis 

lietuvių kalbos pagal II-III valstybinės kalbos mokėjimo 

kvalifikacinių kategorijų reikalavimus 

VŠPT 17.15 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

Būtina išankstinė registracija telefonu  (8 386) 60 099 arba el. paštu natalija.levickaja@vspt.lt 
iki 

01-10 

2020 m. I pusmečio kvalifikacijos tobulinimo programų 

pasiūla švietimo įstaigoms 

Bus išsiųsta el. 

paštu 

Darbo metu 

iki  

01-21 

Švietimo įstaigos teikia paraiškas dėl mokytojų ir kitų 

darbuotojų dalyvavimo VŠPT organizuojamuose 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose 

VŠPT Darbo metu 

01-22 Seminaras vaikų lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ 

komandai „Integruotas lietuvių kalbos ugdymas 

ikimokykliniame amžiuje ir priešmokyklinėje grupėje“. 
(6 ak. v.). Lektorius – pagal seminaro programą. 

(Pažymėjimas – 1 Eur). 

Lopšelis-darželis 

„Auksinis raktelis“ 

10.00 

01-22 Viešoji konsultacija rengiantiems kvalifikacijos 

tobulinimo  (KT) programas 

VŠPT 14.00 

METODINĖ VEIKLA 
   01- 

 

Visagino savivaldybės mokyklų bibliotekininkų metodinio 

būrelio akcija „Metų knygos rinkimai 2019” 

„Verdenės“ 

gimnazija 

Bus 

patikslinta 

vėliau 

01-21 Švietimo įstaigų psichologų metodinio būrelio posėdis VŠPT 14.00 

01-22 Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinio ugdymo 

mokytojos ekspertės D. Savičienės ir pradinių klasių 

mokytojos metodininkės J. Šoliūnaitės Pavilionienės 

renginys Visagino miesto bendruomenei „Lietuvių kalbos 

svetimybių, vartojamų Visagino krašte, žodyno 

pristatymas“ 

Visagino 

savivaldybės 

Didžioji posėdžių 

salė 

11.00 

01-29 Metodinė diena „Kelių į vaiko sėkmę beieškant“ Lopšelis-darželis 

„Kūlverstukas“ 

14.00 

mailto:natalija.levickaja@vspt.lt


OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS 

01-08  Anglų kalbos olimpiados savivaldybės etapas „Verdenės“ 

gimnazija 

10.00 

01-10 Chemijos olimpiados savivaldybės etapas „Atgimimo“ 

gimnazija 

9.00 

iki 

01-10 

Paraiškos (1 priedas) dėl 9-12  klasių mokinių dalyvavimo 

lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados lietuviškų 

mokyklų mokiniams savivaldybės etape teikimas. 
Olimpiadoje gali dalyvauti iš kiekvienos mokyklos ne daugiau 

kaip po tris 9-10-ų ir 11-12-ų klasių mokinius. 

VŠPT Darbo metu 

iki 

01-13 

Paraiškos (1 priedas) dėl 9-10 klasių mokinių dalyvavimo 

anglų kalbos konkurse savivaldybės etape teikimas. 
Konkurse gali dalyvauti iš kiekvienos mokyklos ne daugiau kaip 

po penkis 9-10-ų klasių mokinius. 

VŠPT Darbo metu 

iki 

01-14 

Mokinių darbų teikimas epistolinio rašinio konkursui VŠPT Darbo metu 

iki 

01-17 

Paraiškos (1 priedas) dėl 5-12 klasių mokinių dalyvavimo 

meninio skaitymo konkurse savivaldybės etape teikimas. 
Konkurse gali dalyvauti iš kiekvienos mokyklos ne daugiau kaip 

po keturis  5-8-ų ir 9-12-ų klasių mokinius, ne daugiau kaip po  

vieną 5-8-ų ir 9-12-ų klasių mokinių kompozicijas. 

VŠPT Darbo metu 

01-17 Matematikos olimpiados savivaldybės etapas „Gerosios vilties“ 

progimnazija 

9.00 

01-21 Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada lietuviškų 

mokyklų  9-12 klasių mokiniams savivaldybės etapas 

VŠPT 10.00 

iki 

01-21 

Mokinių darbų teikimas jaunųjų filologų konkursui VŠPT Darbo metu 

01-23 Anglų kalbos konkursas „Verdenės“ 

gimnazija 

Bus 

patikslinta 

vėliau 

iki 

01-23 

Paraiškos (1 priedas) 11 klasių mokinių dalyvavimo 

vokiečių kalbos olimpiados ir 8 klasių mokinių 

dalyvavimo vokiečių kalbos konkurse savivaldybės etape 

teikimas. 
Olimpiadoje gali dalyvauti iš kiekvienos mokyklos ne daugiau 

kaip po tris 11-ų ir 8-ų klasių mokinius. 

VŠPT Darbo metu 

01-24 Biologijos olimpiados savivaldybės etapas ,,Atgimimo“ 

gimnazija 

9.00 

iki 

01-24 

Paraiškos (1 priedas) dėl 9-12  klasių mokinių dalyvavimo 

fizikos olimpiados savivaldybės etape teikimas. 
Olimpiadoje gali dalyvauti iš kiekvienos mokyklos ne daugiau 

kaip po tris 9-ų, 10-ų, 11-ų ir 12-ų klasių mokinius. 

VŠPT Darbo metu 

01-28 Meninio skaitymo konkursas 5-8 klasių mokiniams Visagino kultūros 

centras 

12.00 

01-28 Meninio skaitymo konkursas 9-12 klasių mokiniams Visagino kultūros 

centras 

14.00 

01–30 Lietuvos mokinių vokiečių kalbos olimpiada ir vokiečių 

kalbos konkursas  

VŠPT 9.00 

iki 

01-30 

Paraiškos (1 priedas) dėl 9-10 klasių mokinių dalyvavimo  

lietuvių kalbos olimpiadoje tautinių mažumų mokyklų 

mokiniams savivaldybės etape teikimas. 
Olimpiadoje gali dalyvauti iš kiekvienos mokyklos ne daugiau 

kaip po dešimt 9-10-ų. 

VŠPT Darbo metu 



01–31 Fizikos olimpiados savivaldybės etapas „Žiburio“ 

pagrindinė 

mokykla 

9.00 

iki 

01-31 

Paraiškos (1 priedas) dėl 10-11 klasių mokinių dalyvavimo 

rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiados 

savivaldybės etape teikimas. 
Rusų (gimtosios) kalbos olimpiadoje gali dalyvauti iš kiekvienos 

mokyklos ne daugiau kaip po dešimt 10-11-ų klasių mokinių. 

Rusų (užsienio) kalbos olimpiadoje gali dalyvauti iš kiekvienos 

mokyklos ne daugiau kaip penki 10-11-ų klasių mokinių. 

VŠPT Darbo metu 

iki 

01-31 

Paraiškos (1 priedas) dėl 7-12 klasių mokinių dalyvavimo 

technologijų olimpiados savivaldybės etape teikimas. 
Olimpiadoje gali dalyvauti iš kiekvienos mokyklos ne daugiau 

kaip po tris 7-8-ų, 9-10, 11-12 klasių mokinių. 

VŠPT Darbo metu 

PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 

Būtina išankstinė registracija telefonu  (8 386) 60 099 
01-07 

01-14 

01-21 

01-28 

Konsultacijos dėl kompleksiniam įvertinimui teikiamų 

dokumentų rengimo 

 

VŠPT 13.00-15.00 

01-30 Metodinė diena, skirta švietimo įstaigų pedagogų, VGK 

narių konsultavimui 

 

VŠPT 13.00-15.00 

 

 

Informuojame, kad renginiuose gali būti fotografuojama / filmuojama. Nuotraukos, vaizdo įrašai gali būti 

publikuojami VŠPT internetiniame tinklapyje http://vspt.lt, Visagino savivaldybės tinklapyje www.visaginas.lt 

ir kitose visuomenės informavimo priemonėse. 
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http://vspt.lt/
http://www.visaginas.lt/


 

                                                                           Visagino savivaldybės etapo mokinių dalykinių 

                                                                            olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatų 

                                                                            1 priedas 

 

________________________________ 

(mokyklos pavadinimas) 

Visagino švietimo pagalbos tarnybai 

 

PARAIŠKA 
DĖL DALYVAVIMO  ___________________________________________________________  

(renginio pavadinimas) 

(data) 

Visaginas 

Eil. Nr. Dalyvio vardas, pavardė Klasė Gimimo data 
(metai-mėnuo- 

diena) 

Rengusio mokytojo 

vardas, pavardė telefonas 

      

      

      

 

Direktorius 
(vardas, pavardė) 

A. V. 
 

 

 

 

 

 

(parašas) 


