
     PATVIRTINTA 

     Kelmės švietimo pagalbos 

     tarnybos direktoriaus  

     2022 m. sausio 28 d. 

     įsakymu Nr. V-13 
 

RAJONINIO 4-6 METŲ AMŽIAUS VAIKŲ, PUG IR 1-4 KLASIŲ MOKINIŲ, 

LANKANČIŲ LOGOPEDINES PRATYBAS, KONKURSO 

„MANO ŠAUNIOJI LOGOPEDĖ“,  

SKIRTO EUROPOS LOGOPEDO DIENAI PAMINĖTI, 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSISO NUOSTATOS 

 

1. Rajoninio 4-6 metų amžiaus vaikų, PUG, 1-4 klasių mokinių, lankančių logopedines pratybas, 

konkurso „Mano šaunioji logopedė“, skirto Europos logopedo dienai paminėti (toliau – konkursas), 

nuostatai apibrėžia konkurso tikslą, uždavinius, organizavimo eigą ir tvarką. 

2. Konkursą organizuoja Kelmės švietimo pagalbos tarnybos specialistai. 

3. Konkursą koordinuoja Kelmė švietimo pagalbos tarnybos direktorė Laura Šumskienė.  

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

4. Konkurso tikslas – tradiciškai paminėti Europos logopedo dieną, siekiant stiprinti teigiamą 

požiūrį į logopedinės pagalbos svarbą bei keliant logopedo profesijos prestižą.  

5. Konkurso uždaviniai: 

5.1. Skatinti nuoširdų tarpusavio ryšį ir pagarbų požiūrį, pasitelkiant meninės raiškos 

priemones;  

5.2. Atskleisti vaikų/mokinių kūrybiškumo galimybes;  

5.3. Skleisti gerąją rajono logopedų darbo patirtį. 

 

III. KONKURSO DALYVIAI 

 

6. Konkurse kviečiami dalyvauti Kelmės rajono ugdymo įstaigų  4-6 metų amžiaus vaikai, PUG, 1-

4 klasių mokiniai, kurie lanko logopedines pratybas.  

7. Vaikus/mokinius konkursui ruošia ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 

pedagogai. 

 

IV. VIETA IR LAIKAS 

 

8. Vaikų/mokinių darbeliai bus eksponuojami švietimo pagalbos tarnybos patalpose, kur bus 

surengta geriausiai pavykusių darbų paroda 2022 m. kovo 4 d. 

 

V. PROJEKTO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

9. Konkurso organizatoriai: Kelmės švietimo pagalbos tarnybos logopedė Jūratė Navickienė (tel. 8 

427 61184), Kelmės švietimo pagalbos tarnybos socialinė pedagogė Jolanta Meškauskienė (tel. 



8 427 61184), specialioji pedagogė Lina Grigalaitė (tel. 8 427 61184), metodininkė Edita 

Dzvankauskienė (tel. 8 427 51913). 

10. Konkursas vykdomas dviem etapais. 

10.1. I konkurso etapas organizuojamas ugdymo įstaigose: 

10.1.1. 2-4 vaikai/mokiniai iš kiekvienos nurodytos amžiaus grupės, padedami pedagogų A4 

formato lape piešia savo logopedės portretą, prie kurio parašo jos vardą ir trumpą apibūdinimą 

(kokia mano logopedė?...). Dalyviai naudoja laisvai pasirinktas meninės išraiškos priemones. 

10.1.2. Būtina nurodyti autoriaus vardą, pavardę, amžių (metus/klasę), ugdymo įstaigą. 

10.1.3. Vaikų/mokinių piešinius ugdymo įstaigos atstovas pristato į Kelmės švietimo pagalbos 

tarnybą (Vytauto Didžiojo g.110) iki 2022 m. vasario 21 d.  

10.2. II projekto etapas: 

10.2.1. Konkurso organizatoriai atrenka geriausius darbus ir surengia tarnybos patalpose 

parodą; 

10.2.2. Konkurso organizatoriai iš pateiktų vaikų/mokinių piešinių sukuria vaizdo sveikinimą, 

kurį paskelbia Kelmės švietimo pagalbos tarnybos Facebook paskyroje ir internetiniame puslapyje. 

11. Konkurso dalyviai atsiunčia iki 2022 m. vasario 17 d. užpildytą dalyvio anketą (Priedas Nr.1) ir 

tėvų (globėjų) sutikimą dėl asmens duomenų (Priedas Nr. 2) el. p. info@kelmespt.lt. Registracija 

būtina. 

12. Pedagogai rengią mokinius konkursui iki 2022 m. vasario 21 d. registruojasi sistemoje Semi 

Plius (https://semiplius.lt/)  

 

  

VI. KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAI 

 

13. Visi konkurso dalyviai bus apdovanojami Kelmės švietimo pagalbos tarnybos padėkomis, o 

juos rengę pedagogai – dalyvio pažymomis. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Konkurso dalyviai, pateikdami nuotraukas organizatoriams, patvirtina, kad šios nuotraukos 

autorius yra gavęs joje esančių asmenų sutikimą.  

15. Organizatoriai pasilieka teisę dalyvių atsiųstas nuotraukas naudoti neatlygintinai, viešai 

publikuoti, nurodant autorines teises.  

16. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę nepublikuoti darbų, kurie neatitiks Konkurso nuostatų 

reikalavimų. 

17. Dalyvavimas konkurse laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis. 

 

__________________ 

 

mailto:info@kelmespt.lt
https://semiplius.lt/

