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PRIENŲ RAJONO PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ DAILAUS RAŠTO  

KONKURSO „GRAŽIOS RAIDĖS – DAILUS RAŠTAS“  

NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Prienų rajono 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 – Prienų švietimo  pagalbos tarnyba, Prienų „Ąžuolo“ 

progimnazija. 

3. Konkurso nuostatai išsiunčiami į rajono mokyklas el. paštu ir skelbiami Prienų švietimo  

pagalbos tarnybos internetinėje svetainėje (www.svietimocentras.prienai.lm.lt). 

  

II SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAS 

 

4. Ugdyti taisyklingo, aiškaus ir estetiško rašymo įgūdžius. 

 

III SKYRIUS 

KONKURSO DALYVIAI 

 

5. Konkurse gali dalyvauti visų Prienų miesto ir rajono mokyklų pradinių 1–4 klasių 

mokiniai. 

 

IV SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

  

6. Konkursas vyksta 2 etapais.  

6.1.  I etapas – dailaus rašto konkursai vyksta kiekvienoje mokykloje. Mokykla pati parenka 

tekstus ir atrenka po vieną iš kiekvienos pirmos, antros, trečios ir ketvirtos klasės dailiausiai 

rašantį mokinį.  

6.2.  II etapas – mokyklinio etapo nugalėtojai (pirmokai, antrokai, trečiokai, ketvirtokai) 2019 

m. balandžio 5 d. 9.00 val. atvyksta į Prienų „Ąžuolo“ progimnaziją dalyvauti 1–4 klasių dailaus 

rašto konkurse. Kiekvienas konkurso dalyvis gaus ruošinį su dalyvio kodu, pagal kurį bus 

nustatyti konkurso laimėtojai.  

7. Iki 2019 m. kovo 22 d. dalyviai registruojami el. paštu: dianamikul@gmail.com  (telefonas 

informacijai 864708654).  Registruojantis reikia pateikti šiuos duomenis: 

 

Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Mokytojo vardas, pavardė 
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8. Laiku neužsiregistravę arba pavėlavę dalyviai konkurse nedalyvauja. 

9. Konkurso trukmė 45 min. 

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

teisingai užrašoma viršuje). Korektoriaus naudoti negalima. 

11. Atvykstant į konkursą dalyvis privalo turėti kokybišką rašalinį parkerį. 

 

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 – Prienų „Ąžuolo“ progimnazija.  

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 Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo 

skyriaus diplomais, juos parengę mokytojai - padėkos raštais.  

18. Kitiems konkurso dalyviams įteikiamos Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos direktorės 

padėkos raštai, juos parengusiems mokytojams – Prienų švietimo pagalbos tarnybos padėkos. 

19. Geriausi darbai skelbiami Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos svetainėje 

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

 

VII SKYRIUS 

PAPILDOMA INFORMACIJA 

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

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

   

 

_________________________________ 


