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        Užvenčio Šatrijos Raganos  

                                                                                                 gimnazijos direktorius 

                                                                                                 Albertas Pumputis 

        2022 m. balandžio 1 d.Nr.V-125 

KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS 

 RESPUBLIKINIO PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ DAILAUS RAŠTO KONKURSO, 

 SKIRTO ŠATRIJOS RAGANOS 145 GIMIMO METINĖMS IR  

GIMNAZIJOS VARDO 20 – IUI PAMINĖTI, 

„GRAŽIOS RAIDĖS – DAILUS RAŠTAS“  

NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos respublikinis pradinių klasių 

mokinių dailaus rašto konkurso „Gražios raidės – dailus raštas“ (toliau – konkursas) nuostatai 

reglamentuoja konkurso tikslą, dalyvius, konkurso organizavimo tvarką, reikalavimus darbų 

atlikimui, vertinimą ir apdovanojimus. 

2. Konkurso organizatoriai – Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija, Kelmės švietimo 

pagalbos tarnyba. 

3. Konkurso nuostatai išsiunčiami į šalies, rajono mokyklas el. paštu ir skelbiami Užvenčio 

 Šatrijos Raganos gimnazijos internetinėje svetainėje https://www.uzvenciogimnazija.lt/  

 

II SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAS 

 

4. Ugdyti taisyklingo, aiškaus ir estetiško rašymo įgūdžius. 

 

III SKYRIUS 

KONKURSO DALYVIAI 

 

5. Konkurse kviečiami dalyvauti respublikos pradinio ugdymo 1-4 klasių mokiniai. 

 

IV SKYRIUS  

KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

6.   Konkursas vyksta 2 etapais. 

6.1. I etapas – dailaus rašto konkursai vyksta kiekvienoje mokykloje. Duotus tekstus (2 

priedas) nurašo ir mokykla atrenka po vieną iš kiekvienos pirmos, antros, trečios ir ketvirtos 

klasės dailiausiai rašantį mokinį.  

6.2. II etapas – visus darbus atsiųsti į Užvenčio Šatrijos Raganos gimnaziją ( P.Višinskiog.5 

a, Užventis, Kelmės rajonas), iki gegužės 2 dienos,  kur bus nustatyti konkurso laimėtojai. 

7. Iki 2022 m. balandžio 29 d. užpildytą dalyvio anketą (1 priedas) siunčia el. paštu: 

e.anglickiene@gmail.com (telefonas informacijai 861272665 Edita).  

 

https://www.uzvenciogimnazija.lt/
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8. Pedagogai, rengią mokinius konkursui, registruojasi elektroninėje renginių registracijos 

sistemoje http://semiplius.lt/ iki balandžio 29 d. (Registracijoje ieškoti Kelmės rajono 

savivaldybės renginių kalendoriaus).  

9. Laiku neužsiregistravę arba pavėlavę dalyviai konkurse nedalyvauja.  

10. Darbas rašomas vieną kartą. Suklydus klaida tvarkingai ištaisoma (nubraukiama ir 

teisingai užrašoma viršuje). Korektoriaus naudoti negalima.  

11. Konkurso dalyvis rašo kokybišku rašaliniu parkeriu. 

 

V SKYRIUS 

REIKALAVIMAI DAILIOJO RAŠTO DARBUI 

 

12. Dailiojo rašto darbą mokiniai rašo į paruoštą ruošinį: 

1-os klasės mokiniai rašo į pirmai klasei skirtus lapus,  

2-os klasės mokiniai rašo į antrai klasei skirtus lapus, 

3- os klasės mokiniai rašo į trečiai klasei skirtus lapus (rašoma į kas antrą eilutę), 

4- os klasės mokiniai rašo į ketvirtai klasei skirtus sąsiuvinio lapus (rašoma į kiekvieną 

eilutę). 

 

VI SKYRIUS  

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

 

13. Darbus vertina komisija, kurią sudaro organizatoriai – Užvenčio Šatrijos Raganos 

gimnazija. 

14. Darbai vertinami 4-iose grupėse: 

pirmų klasių mokinių darbai,  

antrų klasių mokinių darbai,  

trečių klasių mokinių darbai, 

ketvirtų klasių mokinių darbai. 

15. Konkurso vertinimo komisija, vertindama dailiojo rašto darbus, atsižvelgia į: 

15.1. teksto išdėstymą; 

15.2. rašto aiškumą, taisyklingumą ir tolygumą; 

15.3. darbo estetiką; 

15.4. atidumą. 

16. Komisija išrenka 1–3 vietų laimėtojus atskirose klasių grupėse. 

17. Konkurso laimėtojai apdovanojami Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos direktoriaus 

padėkos raštais ir asmeninėmis dovanėlėmis, juos parengę mokytojai - padėkos raštais.  

18. Kitiems konkurso dalyviams įteikiami Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos 

direktoriaus  padėkos raštai.  

19. Užsiregistravusiems elektroninėje renginių registracijos sistemoje http://semiplius.lt/ bus 

išduodamos Kelmės švietimo pagalbos tarnybos dalyvio pažymos.  

20. Geriausi darbais skelbiami Užvenčio Šatrijos raganos gimnazijos svetainėje  

https://www.uzvenciogimnazija.lt/  

 

VII SKYRIUS  

PAPILDOMA INFORMACIJA 

 

21.  Dalyvis, užsiregistravęs į konkursą, sutinka, kad konkurso dalyvio duomenys bus 

naudojami viešinimo tikslais, organizatorių internetinėse svetainėse ir (ar) pateikiami 

spaudoje. 

 

http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
https://www.uzvenciogimnazija.lt/


1 priedas 

 

 

     DALYVIO ANKETA 

 

  

Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Mokytojo vardas, pavardė 

    

    

 

                                                                                                                     

   



 

2 priedas 

 

 

 

Tekstas pirmos, antros klasės mokiniams. 

 

 

   Mamatė – namų šeimininkė, ji švelni, be galo rūpestinga. Vos radusi laisvą minutėlę, puola 

skambinti pianinu, jai tai didžiulė prabanga, nes laisvo laiko turi ypač mažai. Vos pradėjus 

skambinti pianinu, ją nuolatos kas nors sutrukdo, tai vaikai, tai tėvelis kokiu ūkio klausimu, tai 

virėja norėdama pasitarti. . .  

 

 

 

Tekstas trečios, ketvirtos klasės  mokiniams. 

 

 

   Mamatė – namų šeimininkė, ji švelni, be galo rūpestinga. Vos radusi laisvą minutėlę, puola 

skambinti pianinu, jai tai didžiulė prabanga, nes laisvo laiko turi ypač mažai. Vos pradėjus 

skambinti pianinu, ją nuolatos kas nors sutrukdo, tai vaikai, tai tėvelis kokiu ūkio klausimu, tai 

virėja norėdama pasitarti. . . Tačiau mamatė niekuomet ant nieko nepyksta, ji pernelyg atlaidi ir 

supranta, tai jog yra daug svarbesnių dalykų nei malonumai, ar norai, tačiau atsipalaidavusi ji vis 

galvoja, kaip būtų gera pamatyti ir išgirsti tuos garsiuosius Peterburgo, Paryžiaus orkestrus, kur 

daug muzikantų griežia mažiausiai šimtu instrumentų. Tai mamatės galbūt net ir svajonė, tačiau ji 

niekuomet negalėtų pati sau daugiau skirti, nei kitiems. 

 

 

Ištrauka iš Šatrijos Raganos apysakos „Sename dvare“. 


