
 

 

PATVIRTINTA 

 Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

 direktoriaus 2022 m. kovo 18 d.  

 įsakymu Nr. V-37 

 

 

KELMĖS RAJONO  UGDYMO ĮSTAIGŲ PRADINIŲ  KLASIŲ MOKINIŲ  

MENINIO SKAITYMO KONKURSO „IR ŽODŽIAI TURI SPARNUS“  

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. 2022 m. Kelmės rajono ugdymo įstaigų meninio skaitymo konkurso nuostatai reglamentuoja 

tikslus, rengėjus, dalyvius, organizavimo tvarką, sąlygas.  

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

2.   Skatinti mokinių kūrybiškumą, raiškaus skaitymo gebėjimus. 

3.   Parengti jaunuosius skaitovus skleisti meninio žodžio grožį, emociją ir prasmę. 

4. Meninius gebėjimus pritaikyti socialiniame kultūriniame gyvenime, patiriant džiaugsmą,  sėkmę. 

5.  Lavinti skaitovo sceninį įvaizdį. 

6.  Skatinti norą bendradarbiauti, bendrauti ir pažinti kitus.  

 

III. ORGANIZATORIAI 

7.  Konkurso organizatoriai: 

7.1. Kelmės švietimo pagalbos tarnyba; 

7.2. Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos  pradinių klasių mokytojos metodininkės: Aldona 

Baškienė, Salomėja Grišiuvienė; 

7.3. Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyrius. 

IV. DALYVIAI 

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

9. Konkurse iš vienos mokyklos gali dalyvauti ne daugiau keturių atstovų (po vieną skaitovą iš 

kiekvienos klasės). 

                                                        V. KONKURSO SĄLYGOS 

10. Konkurso tema: „Jausmų koliažai eilėmis“. 

11. Konkurso dalyvis pasirenka ir deklamuoja lietuvių poeto eilėraštį. 

12. Pasirodymo laikas iki 2 min. 

13. Jei skaitovas viršija nurodytą pasirodymo laiką, vertinimo komisija turi teisę pasirodymą nutraukti. 

14. Konkursas rengiamas dviem etapais: 

14.1.  pirmam konkurso etapui vadovauja mokyklų sudarytos komisijos, kurios pasirenka  

konkurso datą, vertinimo sistemą, laimėtojų skatinimo formą;   
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14.2. antrasis etapas vyks Kelmės „Aukuro“ pagrindinėje mokykloje  2022 m.      

balandžio 19 d. 10.00 val. 

15.  Registracija iki 2022 m. balandžio 15 dienos (dalyvių anketa prisegta) siunčiant anketą el.p.:  

aldona0107@yahoo.com . 

16.  Papildoma informacija tel.  8 615 78361  (mokytoja Aldona Baškienė), 8 610 26057 (mokytoja 

Salomėja Grišiuvienė). 

VI. KONKURSO VERTINIMO KRITERIJAI 

17.  Vertinimo komisiją sudaro Kelmės švietimo pagalbos tarnyba. 

18. Vertinimo kriterijai 

 18.1. pasirinkto kūrinio atitikimas skaitovo amžiui, gyvenimo patirčiai; 

 18.2. kalbos taisyklingumas; 

  18.3. skaitovo gebėjimas naudoti savo balso diapazoną (deklamuoti pakankamai garsiai, 

aiškiai, natūraliai); 

  18.4. gebėjimas įtaigiu žodžiu, mintimi ir emocija veikti klausytojus; 

  18.5. sceninė laikysena. 

19. Vertinami atskirai 1, 2, 3, 4 klasių mokiniai. 

VII. DALYVIŲ APDOVANOJIMAI 

20. Apdovanojimai: 

20.1. konkurso nugalėtojai apdovanojami Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo 

ir kultūros skyriaus atminimo dovanėlėmis; 

20.2. dalyviai apdovanojami Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos padėkomis ir rėmėjų 

atminimo dovanėlėmis; 

20.3. organizatoriams išduodamos Kelmės švietimo pagalbos tarnybos metodinės veiklos 

pažymos; 

20.4. mokytojams, parengusiems mokinius konkursui, užsiregistravusiems elektroninėje 

renginių registracijos sistemoje http://semiplius.lt/, bus išduodamos Kelmės švietimo pagalbos 

tarnybos dalyvio pažymos. 

 

 

SUDERINTA: 

Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos 

direktorė Asta Zavadskienė 
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KELMĖS RAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ  

PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ MENINIO SKAITYMO  KONKURSAS  

„IR ŽODŽIAI TURI SPARNUS“ 

2022-04-21 

 

............................................................................................................................................................ 

 

............................................................................................................................................................ 

(mokyklos pavadinimas) 

 

DALYVIŲ ANKETA 

 

Vardas, pavardė 

(skaitovas) 

Klasė Skaitomas kūrinys  Mokinį rengęs mokytojas 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


