
JONIŠKIO RAJONO ŽAGARĖS GIMNAZIJA

RAJONINIO SPECIALŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ MOKINIŲ

VIEŠOJO SKAITYMO KONKURSO

„RAKTAS Į EILĖRAŠTĮ“,

SKIRTO LIETUVIŲ KALBOS DIENOMS PAMINĖTI

 NUOSTATAI

I. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Rajoninio specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių viešojo skaitymo konkurso „Raktas į

eilėraštį“, skirto lietuvių kalbos dienoms paminėti nuostatai reglamentuoja reikalavimus dalyviams,

konkurso organizavimo, darbų vertinimo ir apdovanojimo tvarką.

2. Konkursą organizuoja Joniškio rajono Žagarės gimnazija, Kęstučio g. 1, LT-84235 Žagarė,

Joniškio rajonas, tel.: 861407098, el. p. rasmabiliuniene@gmail.com

3.Viešojo skaitymo konkurso organizavimą koordinuoja Joniškio rajono Žagarės gimnazijos

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas Rita Milenčienė.

II. SKYRIUS

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4. Konkurso tikslas – skatinti SUP mokinius plačiau domėtis literatūra, skatinti ir ugdyti

moksleivių kūrybiškumą, originalumą, ugdyti ir puoselėti meninio žodžio suvokimą, sudaryti

sąlygas skirtingų gebėjimų mokinių kūrybinei raiškai.

III. SKYRIUS

LAIKAS IR VIETA

5. Konkursas vykdomas nuotoliniu būdu nuo 2022 m. balandžio 4 d. iki balandžio 26 d.

6. Konkurso nugalėtojai skelbiami Zoom aplinkoje balandžio 28 d. 13 val.

PATVIRTINTA

Joniškio rajono švietimo centro direktoriaus
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IV. SKYRIUS

DALYVIAI

7. Konkurse gali dalyvauti specialiųjų ugdymosi poreikių turintys visų tipų Joniškio rajono

mokyklų 1–8 klasių mokiniai.

V. SKYRIUS

 ORGANIZAVIMO TVARKA

8. Konkurso organizatoriai: specialioji pedagogė Rasma Biliūnienė, logopedė Laima Radvilienė,

socialinė pedagogė Diana Vaičiulienė.

9. Konkurse gali dalyvauti specialiųjų ugdymosi poreikių turintys visų tipų Joniškio rajono

mokyklų 1–8 klasių mokiniai.

10. Norintys dalyvauti konkurse iki 2022 m. balandžio 26 d. atsiunčia užpildytą dalyvio anketą

(1 priedas) ir skaitovo video įrašą į el. p. rasmabiliuniene@gmail.com. Didesnio dydžio įrašą siųsti

pasinaudojant https://wetransfer.com/ programos siuntimo paslauga.

11. Konkursui siunčiamų įrašų pavadinime būtina nurodyti autoriaus (ugdytinio) vardą, pavardę ir

ugdymo įstaigos pavadinimą.

12. Skaitovai gali pasirinkti skaityti įvairius kūrinius.

13. Skaitovo pasirodymo trukmė – ne daugiau kaip 3 minutės.

14. Skaitovų konkursas organizuojamas ir jo dalyviai vertinami dvejose amžiaus grupėse: 1-4

klasių ir 5–8 klasių.

15. Dėl papildomos informacijos kreiptis tel.: 8 61407098 socialinė pedagogė Diana Vaičiulienė.

VI. SKYRIUS

SKAITOVŲ VERTINIMO KRITERIJAI

16. Pasirinkto kūrinio atitikimas skaitovo amžiui, gyvenimo patirčiai.

17. Skaitovo gebėjimas aiškiai ir suprantamai perteikti klausytojui pasirinkto kūrinio mintį.

18. Skaitovo kalbos kultūros kokybė.

19. Skaitovo gebėjimas panaudoti savo balso diapazoną.

VII. SKYRIUS

RENGINIO ORGANIZATORIAI IR PARTNERIAI

20. Joniškio rajono Žagarės gimnazija.

mailto:rasmabiliuniene@gmail.com


VIII. SKYRIUS

DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

21. Konkurso dalyvius vertina komisija, kurią sudaro ne mažiau kaip 3 nariai.

22. Konkurso rezultatai skelbiami 2022 m. balandžio 28 d., 13 val. Zoom aplinkoje.

23. Konkurso laimėtojai apdovanojami I, II, III vietų diplomais, kurie bus išsiųsti elektroniniu

paštu.

24. Visi konkurso dalyviai apdovanojami padėkos raštais, kurie bus išsiųsti elektroniniu paštu.

25. Mokinius parengę pedagogai gaus Joniškio rajono švietimo centro pažymas, dėl dalyvavimo

rajoniniame specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių viešojo skaitymo konkurse „Raktas į

eilėraštį“, skirto lietuvių kalbos dienoms paminėti.

26. Mokytojai turi registruotis per Semi + programą.

VIII. SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. Dalyviai, pateikdami konkursui video įrašą, patvirtina, kad yra šio įrašo autoriai ir yra gavę

jame esančių asmenų sutikimą šį video įrašą pateikti konkursui. Už autorinių teisių pažeidimus

atsako video įrašus pateikę asmenys.

28. Konkurso organizatoriai įsipareigoja neviešinti konkursui pateiktų video įrašų bei asmeninės ir

kontaktinės informacijos.

29. Organizatoriai turi teisę keisti ir pildyti konkurso nuostatus iš anksto apie tai informavę

dalyvius.

30. Prie nuostatų pridedamas priedas: Priedas Nr. 1, Skaitovų registracijos forma.

_______________________



1 priedas

RAJONINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ MOKINIŲ

NUOTOLINIO VIEŠOJO SKAITYMO KONKURSO „RAKTAS Į EILĖRAŠTĮ“,

SKIRTO LIETUVIŲ KALBOS DIENOMS PAMINĖTI

SKAITOVŲ REGISTRACIJOS FORMA

Mokyklos

pavadinimas

Skaitovo

vardas, pavardė

Klasė Kūrinio (ištraukos)

pavadinimas,

autorius

Mokinį

ruošusio

pedagogo

vardas,

pavardė

Mokytojo

kontaktiniai

duomenys

(telefonas, el.

paštas)




