
 

 

PATVIRTINTA 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos  

direktoriaus 2023 m. sausio 27 d.  

įsakymu Nr. V-15 

 

KELMĖS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 3–4 KLASIŲ MOKINIŲ 

RAŠTINGIAUSIO MOKINIO KONKURSO  

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Raštingiausio mokinio konkursas (toliau Konkursas) organizuojamas Kelmės rajono 

bendrojo ugdymo mokyklų 3–4 klasių mokiniams. 

2. Konkurso nuostatai reglamentuoja dalyvavimo, konkurso organizavimo, vertinimo ir 

nugalėtojų apdovanojimo tvarką. 

3. Konkursą organizuoja Kelmės švietimo pagalbos tarnyba, Kelmės „Kražantės“ 

progimnazija, Kelmės rajono pradinių klasių mokytojų metodinis būrelis. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Konkurso tikslas: ugdyti poreikį tobulinti rašytinius kalbos gebėjimus, siekiant didesnį 

dėmesį skirti gabiųjų mokinių ugdymui. 

5. Konkurso uždaviniai: 

5.1. skatinti mokinių pasididžiavimą gimtąja kalba; 

5.2. ugdyti poreikį būti raštingu; 

5.3. tobulinti rašto kultūros įgūdžius. 

 

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

6.  Konkursas vyksta 2 etapais: 

6.1.  I etapas – Konkursas vyksta kiekvienoje mokykloje. Mokykloje rašomi pasirinkti 

diktantai. Geriausiai parašiusieji mokykloje, dalyvauja II etape.  

6.2.   II etapas – Konkursas vyks 2023 m. kovo 14 d. 9.00 val. Kelmės „Kražantės“ 

progimnazijoje. Jame kviečiami dalyvauti Kelmės rajono bendrojo ugdymo mokyklų 3–4 klasių 

mokiniai, atrinkti mokyklose. Iš kiekvienos mokyklos dalyvauja po 2 mokinius: 2 (du) – 3 klasės 

mokiniai, 2 (du)  – 4 klasės mokiniai. 

7. I etapo diktantą rengia mokyklos mokytojai. II etapo diktantą rengia Kelmės švietimo 

pagalbos tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. 

8. Diktanto apimtys: 



 

 

8.1. 3 klasė 65–85 žodžiai; 

8.2. 4 klasė 90–115 žodžių; 

9. Diktantui parašyti ir pasitikrinti skiriama 60 min. 

10. Dalyvių paraiškas (Priedas Nr.1) siųsti iki 2023 m. kovo 7 dienos,  el. p. 

edita.dzvankauskiene@kelmespt.lt  

 

IV. DARBŲ VERTINIMAS  

 

11. Vertinimo kriterijai: 

11.1. Padarytos klaidos datoje ir pavadinime įskaičiuojamos į bendrą klaidų skaičių. 

11.2. Skyrybos klaida yra laikoma 0,5 klaidos. 

11.3. Žodžio kėlimo klaida yra laikoma 1 klaida. 

11.4. Pasikartojančios, to pačio pobūdžio, klaidos skaičiuojamos kaip atskiros klaidos. 

11.5. Rašymo kultūros klaidos (taisyklingumas, aiškumas, estetiškumas): 

11.5.1. 0,5 taško už pastraipos atitraukimą; 

11.5.2. 0,5 taško už užrašymą už paraštės; 

11.5.3. 0,5 taško už tvarkingumą. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Apie Konkurso rezultatus mokyklos bus informuojamos elektroniniu paštu. 

13. Visi  Konkurso dalyviai apdovanojami Kelmės „Kražantės“ progimnazijos direktoriaus 

padėkomis. 

14. Konkurso  I, II, III vietos laimėtojai  apdovanojami  Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus padėkomis.   

                               ________________________ 
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Priedas Nr. 1 

Eil. 

Nr. 
Mokyklos pavadinimas 

Mokinio vardas, 

pavardė 

Mokytojo, 

parengusio mokinį, 

vardas, pavardė, 

kvalifikacinė 

kategorija 

Pastabos 

     

     

     

     

     

 


