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8- IV KLASIŲ MOKINIŲ EPISTOLINIO LAIŠKO ,,PARAŠYK LAIŠKĄ ŠATRIJOS RAGANAI 

IR PAPASAKOK, AR ŽMONIŲ DVASINGUMĄ IŠTIKO KRIZĖ“ KONKURSO, SKIRTO 

ŠATRIJOS RAGANOS 145 – OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI, 

NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS KONKURSO NUOSTATOS 

1. Epistolinio laiško konkurso (toliau – konkursas) nuostatai nustato tikslą, reglamentuoja 

reikalavimus konkurso dalyviams, konkurso organizavimo, darbų vertinimo ir nugalėtojų 

apdovanojimų tvarką. 

2. Konkurso organizatoriai – Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija. 

II. KONKURSO TIKSLAI 

3. Konkurso tikslai: 

    3.1. Atskleisti mokinių kūrybinius ir raiškos gebėjimus. 

    3.2. Skatinti perteikti savo mintis kuriant rišlų rašytinį tekstą. 

    3.3.Puoselėti mokinių teigiamas emocijas. 

III. KONKURSO DALYVIAI 

4. Konkurse dalyvauti kviečiamos dalyvių grupės: 

     4.1. 8-10 (II) klasių mokiniai. 

     4.2. III – IV klasių mokiniai. 

IV. KONKURSINIŲ DARBŲ PATEIKIMAS 

5. Konkursas vyksta: 

5.1.  Konkurso paskelbimas ir darbų priėmimas nuo 2022 m. balandžio 20 d. iki gegužės 16 d. 

5.2. Darbų vertinimas nuo gegužės 17 d. iki gegužės 19 d. 

5.3. Epistolinio laiško apimtis – 1–2 A4 formato spausdinti (šriftas – Times New Roman, šrifto 

dydis –12 pt) puslapiai. 

5.4. Rašinio žanras – epistolinis laiškas. 

5.5. Darbus siųsti elektroniniu paštu: info@uzvenciogimnazija.lt nurodant savo mokyklą, vardą, 

pavardę ir klasę, el.p., tel. nr. 

V. DARBŲ VERTINIMAS 

6. Laiškus vertina speciali komisija, sudaryta iš lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų. 
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7. Komisija, vertindama laiškus, skiria iš kiekvienos dalyvių grupės pirmąją, antrąją ir trečiąją vietas. 

8. Konkurso darbai vertinami pagal pateiktos temos atskleidimą, autentiškumą, kūrybiškumą, 

originalumą, gebėjimą kritiškai vertinti, stiliaus savitumą, bendrąjį raštingumą. 

9. Darbai atmetami ir nevertinami, jei neatitinka šių nuostatų reikalavimų,  yra nukopijuoti ar neetiški. 

VI. NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 

10. Geriausių laiškų autoriai bus informuoti asmeniškai. 

11. Geriausių konkursinių darbų autorių apdovanojimas vyks 2022 m. gegužės 20 d. Užvenčio 

Šatrijos Raganos gimnazijoje. 

12. Nugalėtojams bus įteikti diplomai ir rėmėjų prizai. 

13. Geriausi darbai bus eksponuojami gimnazijos I aukšto stende. 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

14. Mokinys, pateikdamas laišką konkursui, patvirtina, kad yra laiško autorius. 

15. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę laiškus skelbti savo nuožiūra. 

16. Autorius pateikdamas epistolinį laišką konkursui sutinka, kad jo asmeniniai duomenys (vardas, 

pavardė, klasė) būtų naudojami tiek, kiek tai būtina šių nuostatų reikalavimams vykdyti. 

VIII. KONTAKTINIAI ADRESAI 

17. Informaciją apie konkursą rasite Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos svetainėje. 

18. Iškilus klausimams galite kreiptis: 

Jolanta Jautakienė (lietuvių k. ir literatūros mokytoja) jolanta.jautakiene@gmail.com 

Jolanta Venckienė (lietuvių k. ir literatūros mokytoja) jolantagabija@gmail.com 
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