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KELMĖS RAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR 1-4 

KLASIŲ MOKINIŲ KETUREILIO KONKURSO 

„NORIU IR REIKIA“ 

NUOSTATAI 

 

 

I .  BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.    Kelmės rajono ugdymo įstaigų priešmokyklinių ir 1-4 klasių mokinių konkurso „Noriu ir reikia“ 

nuostatai reglamentuoja reikalavimus dalyviams, konkurso organizavimo tvarką. 

2.    Šis konkursas skirtas Tarptautinei Vaikų gynimo dienai paminėti. Konkursas skirtas padėti 

priešmokyklinių ir 1-4 klasių vaikams įsisąmoninti, kad jie gali naudotis savo teisėmis, bet privalo 

vykdyti  pareigas. 

II. KONKURSO ANOTACIJA 

3. Konkurso  metu bus skatinamas vaikų pilietiškumas ir sąmoningumas. Kurs pagarbius santykius 

šeimoje ir mokykloje.  Ugdys vaikų  kūrybiškumą ir plėtos gimtąją kalbą. 

III. ORGANIZATORIAI 

4. Konkurso organizatoriai: Kelmės švietimo pagalbos tarnyba. 

Projekto organizacinis komitetas: 

- Kelmės švietimo pagalbos tarnybos direktorė Laura Šumskienė; 

- Kelmės švietimo pagalbos vyresnioji socialinė pedagogė Jolanta Meškauskienė; 

- Kelmės švietimo pagalbos tarnybos logopedė metodininkė Jūratė Navickienė. 

5. Konkurso partneriai: Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius; Kelmės rajono 

savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka. 

 

 

 



IV. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

6. Tikslai: 

- Stiprinti atsakomybę, padėti suvokti, kad pareigos atlikimas visuomet teigiamai veikia 

santykius ir leidžia kiekvienam jaustis laisvam. 

- Suteikti vaikams galimybę kurti bei vystyti kūrybinį potencialą. 

7.  Uždaviniai: 

              - Diskutuoti su mokiniais apie jų teises ir pareigas; 

 - Konkurso dalyviai turi sukurti savo geriausiam(-ei) draugui(-ei) skirtą ketureilį, 

panaudodami  pasirinktus  raktinius žodžius GALIU, PRIVALAU, NORIU, REIKIA; 

-  Sukurtą ketureilį galima iliustruoti piešiniu. 

 

V. DALYVIAI 

8.  Kelmės rajono ugdymo įstaigų  priešmokyklinio ugdymo ir 1-4 klasių mokiniai. 

9.  Mokytojai ar švietimo pagalbos specialistai. 

 

VI. KONKURSO SĄLYGOS 

10. Konkursui pateikiami ketureiliai turi atspindėti konkurso tematiką ,,NORIU IR 

REIKIA“  (vaiko/mokinio teisės ir pareigos). Pasirinktai siūloma panaudoti raktinius žodžius 

GALIU, PRIVALAU, NORIU, REIKIA. 

11. Tekstas turi atitikti lietuvių kalbos rašybos, skyrybos ir kalbos kultūros taisykles. 

12. Konkursui vienas dalyvis pateikia 1-2  sukurtus ketureilius. 

13. Dalyvaujantys konkurse privalo užpildyti anketą (priedas 1). 

14. Darbai iki 2021m. gegužės 25 d. siunčiami el. p. jolanta.meskauskiene@kelmespt.lt arba 

pateikiami Švietimo pagalbos tarnybai el. p.  info@kelmespt.lt  

 

VII. LAIMĖTOJŲ ATRANKA IR APDOVANOJIMAS 

 15. Konkurso nugalėtojus atrinks nešališka komisija, remdamasi nustatytais vertinimo kriterijais 

(konkurso temos atspindėjimas, panaudoti raktiniai žodžiai, atitikimas lietuvių kalbos normoms, 

eilėraščio skambumas ir patrauklumas). 

 16. Laimėtojai bus paskelbti š. m. birželio 1 d. Kelmės švietimo pagalbos tarnybos internetiniame 

puslapyje. 

 17. 10-ies gražiausių, originaliausių ketureilių autoriai bus apdovanoti Valstybinės vaiko teisių 

apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko 
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teisių apsaugos skyriaus ir Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos  įsteigtais 

prizais. Dalyviai,  pateikę kūrinius, apdovanojami padėkomis. 

18. Pristatyti mokinių darbai bus publikuojami Kelmės švietimo pagalbos tarnybos ir Kelmės rajono 

savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos internetiniame puslapyje. 

19. Dalyviams pasiruošti padėjusiems mokytojams ir/ar švietimo pagalbos specialistams, 

dalyvavusiems konkurse ir užsiregistravusiems internetinėje registravimo sistemoje 

https://semiplius.lt/ , bus išduodamos Kelmės švietimo pagalbos tarnybos dalyvio pažymos. 

Registracija iki 2021m. gegužės 25 d. 

  

https://semiplius.lt/


1 priedas  

  

Konkurso „NORIU IR REIKIA“ dalyvio anketa 

  

Ugdymo įstaigos 

pavadinimas 

Autoriaus vardas, 

pavardė, amžius, 

kūrinio pavadinimas 

Pateikusio konkursui 

darbą  mokytojo ar 

specialisto vardas, pavardė 

Kontaktiniai 

duomenys 

(telefono numeris, 

elektroninio pašto 

adresas) 

        

  

 


