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PRIENŲ RAJONO PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ RENGINIO, SKIRTO DAILIAM 

RAŠTUI  „GRAŽIOS RAIDĖS – DAILUS RAŠTAS“  

NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Prienų rajono pradinių klasių mokinių renginys, skirtas dailiam raštui „Gražios raidės – 

dailus raštas“ (toliau – renginys) nuostatai reglamentuoja renginio tikslą, dalyvius, renginio 

organizavimo tvarką, reikalavimus darbų atlikimui, teksto rašymo kriterijus ir apdovanojimus. 

2. Renginio organizatoriai – Prienų švietimo  pagalbos tarnyba, Prienų „Ąžuolo“ 

progimnazija (atsakingi asmenys Alma Liutkienė, Diana Mikulevičienė). 

3. Renginio nuostatai išsiunčiami į Prienų rajono savivaldybės mokyklas el. paštu ir 

skelbiami Prienų švietimo  pagalbos tarnybos internetinėje svetainėje 

(www.svietimocentras.prienai.lm.lt). 

  

II SKYRIUS 

RENGINIO TIKSLAS 

 

4. Ugdyti taisyklingo, aiškaus ir estetiško rašymo įgūdžius. 

 

III SKYRIUS 

RENGINIO DALYVIAI 

 

5. Renginyje gali dalyvauti visų Prienų rajono savivaldybės mokyklų pradinių 1–4 klasių 

mokiniai. 

 

IV SKYRIUS 

RENGINIO ORGANIZAVIMAS 

  

6. Renginys vyksta 2 etapais. 

6.1.  I etapą organizuoja mokykla nuo 2022 m. balandžio 4 d. iki 2022 iki balandžio 7 d.  

Mokykla pati parenka eilėraščius ir atrenka po vieną iš kiekvienos pirmos, antros, trečios ir 

ketvirtos klasės dailiausiai rašantį mokinį. Atrinktų dalyvių sąrašas, kuriame nurodoma mokykla, 

mokinio vardas, pavardė, klasė, mokytojo vardas, pavardė ir el. paštas, balandžio 8 d. 

atsiunčiamas el. paštu danguole.damijonaityte@gmail.com 

6.2.  II etapą organizuoja  renginio organizatoriai. Atrinktų dalyvių mokytojams el. paštu bus 

atsiųsti eilėraščiai (pirmokams, antrokams, trečiokams, ketvirtokams) 2021 m. balandžio 11 d. 

Atlikti darbai turi būti pristatomi iki 2022 m. balandžio 14 d. į Prienų „Ąžuolo“ 

progimnaziją. Prie atlikto darbo turi būti prisegta kortelė su dalyvio duomenimis: mokykla, 

mokinio vardas, pavardė, klasė, mokytojo vardas, pavardė.  

7. Laiku nepateikti dalyvių darbai nebus priskirti prie dalyvavimo renginyje.  
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V SKYRIUS 

REIKALAVIMAI DAILIOJO RAŠTO DARBUI 

 

8. Dailiojo rašto darbą mokiniai rašo į atverstinius lapus:  

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).  

9. Lapo pirmoje eilutėje rašomas eilėraščio autorius, antros eilutės viduryje – pavadinimas, 

trečioje eilutėje pradedamas rašyti eilėraštis.  

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

teisingai užrašoma viršuje). Korektoriaus naudoti negalima. 

11. Darbai rašomi rašaliniu parkeriu. 

 

 

VI SKYRIUS 

EILĖRAŠČIO RAŠYMO KRITERIJAI 

 

12. Atsižvelgti į: 

12.1. eilėraščio išdėstymą; 

12.2. rašto aiškumą, taisyklingumą ir tolygumą; 

12.3. darbo estetiką; 

12.4. atidumą. 

VII SKYRIUS 

APDOVANOJIMAI 

 

13. Renginio dalyviai apdovanojami renginio organizatorių padėkos raštais, skiriamos 

nominacijos.  

14. Nominantų darbų kopijos nuo balandžio 26 d. bus eksponuojamos Prienų švietimo 

pagalbos tarnybos internetinėje svetainėje https://www.svietimocentras.prienai.lm.lt 

 

VIII SKYRIUS 

PAPILDOMA INFORMACIJA 

15. Mokinys, dalyvaujantis renginyje, sutinka, kad jo vardas, pavardė bus naudojami renginio 

viešinimo tikslais organizatorių internetinėse svetainėse. 

16. Informaciją apie renginį teikia Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja 

Diana Mikulevičienė tel. .8 647 08654, el. paštu dianamikul@gmail.com. 

   

 

_________________________________ 

https://www.svietimocentras.prienai.lm.lt/

