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PRIENŲ RAJONO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ MOKINIŲ  

DAILYRAŠČIO KONKURSO „DAILUS RAŠTAS AKĮ GLOSTO“,  

SKIRTO 2022-IESIEMS – GYVŪNŲ GEROVĖS METAMS PAMINĖTI,  

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS  
 

1. Dailyraštis – aiškia, lengvai įskaitoma ir gražia rašysena rašytinėmis raidėmis 

parašytas raštas. 

2. Prienų rajono specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių dailyraščio konkurso 

„Dailus raštas akį glosto“, skirto 2022-iesiems – Gyvūnų gerovės metams paminėti, (toliau – 

Konkurso) nuostatai reglamentuoja Konkurso tikslus, dalyvius, Konkurso organizavimo tvarką, 

reikalavimus darbams, vertinimą ir apdovanojimą. 

3. Konkurso organizatoriai – Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla ir Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba. 

 

II SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAI 

 

4. Ugdyti taisyklingo, aiškaus ir estetiško rašymo įgūdžius. 

                   5. Ugdyti mokinių socialinius-emocinius ir pažintinius gebėjimus, puoselėti pagarbą, 

atsakomybę ir meilę gyvūnams. 

      6. Plėsti ir turtinti mokinių literatūrinį akiratį, skatinti skaitymo kultūrą. 

 

III SKYRIUS 

 KONKURSO DALYVIAI 

7. Konkurse gali dalyvauti Prienų rajono ir Birštono savivaldybių mokyklų 1–4 klasių 

specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai, turintys kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, besimokantys pagal 

bendrąsias arba pritaikytas bendrąsias programas ir 1–10 klasių bei socialinių įgūdžių ugdymo 

klasių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, besimokantys pagal individualizuotas 

programas.  

IV SKYRIUS 

 KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

8. Konkursas vyksta dviem etapais. I-asis etapas vyksta mokyklose kovo mėnesį. II-asis 

etapas vyksta rajono mokyklose 2022 m. balandžio 7 d. 10.00 val. stebint mokinius Zoom 

platformoje. Prisijungimo nuoroda ir lapai teksto rašymui atsiunčiami 3-iame priede nurodytu 

elektroniniu paštu 30 min. iki konkurso pradžios.  

9. I-ajame etape mokiniai dailyraščiu rašo 1 priede organizatorių pateiktus tekstus:  

9.1. mokiniai, besimokantys pagal bendrąsias arba pritaikytas bendrąsias programas,  

rašo pasirinktą atitinkamai klasei skirtą tekstą.  
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9.2. mokiniai, besimokantys pagal individualizuotas programas, rašo jų gebėjimus 

atitinkantį tekstą, kurį mokiniui parenka švietimo pagalbos specialistai arba klasės mokytojai iš 

organizatorių atsiųstų tekstų.  

10. I-ojo Konkurso etapo nugalėtojai dalyvauja II-ajame Konkurso etape. Maksimalus 

kiekvienos mokyklos II etape dalyvaujančių mokinių skaičius nurodytas 2 priede.  

11. Mokykla parengia II-ojo etapo dalyvių sąrašą pagal 3 priede nurodytą formą ir 

atsiunčia jį Konkurso organizatoriams iki kovo 28 d. elektroniniu paštu linkevicienez@gmail.com  

12. Konkurso II-ojo etapo metu mokiniai organizatorių atsiųstuose lapuose dailyraščiu 

rašo tą patį tekstą, kurį jau rašė I-ajame etape. Rašymo trukmė – 30 min. Baigus rašyti, mokinio 

darbas (dailyraštis) nuskenuojamas ir išsiunčiamas organizatoriams el. paštu 

ingakuzminsk@gmail.com arba linkevicienez@gmail.com  

13. Kartu su dailyraščio darbu siunčiami skenuoti mokinių piešiniai, kuriuose atsispindi 

pagarba, atsakomybė ir meilė gyvūnams (A4 formato lapas, piešimas įvairia technika arba 

spalvinimas, lapo dešinėje pusėje apačioje – autoriaus vardas ir pavardės pirmoji raidė). 

14. Organizatoriai įsipareigoja darbus patalpinti į kompiuterinę knygą (parengta 

bookcreator.com programa) ir pasidalinti knygos nuoroda su Konkurso dalyvius ruošusiais švietimo 

pagalbos specialistais arba mokytojais.  

 

V SKYRIUS 

 REIKALAVIMAI DAILYRAŠČIO DARBUI  

  

                   15. Dailyraščio darbą mokiniai rašo atitinkamai klasei skirtuose lapuose (4–6 priedai). 

Mokiniams, besimokantiems pagal individualizuotą programą, lapai parenkami atsižvelgiant į jų 

poreikius.  

16. Dailiojo rašto darbas rašomas rašytinėmis raidėmis, mėlynu rašalu. Korektūros 

priemonėmis naudotis negalima. 

17. Lapo pirmoje eilutėje rašomas kūrinio autorius, antroje – pavadinimas, trečioje 

rašomas tekstas. Lapo apačioje rašomas mokinio vardas ir pirmoji pavardės raidė, klasė, mokyklos 

pavadinimas.  

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

 

18. Konkurso darbus vertina Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir 

sporto skyriaus vedėjo įsakymu sudaryta komisija. 

19. Vertinimo komisija atsižvelgia į teksto išdėstymą, rašto aiškumą ir tolygumą, 

atidumą ir darbo estetiką.  

20. Vertinimo rezultatai skelbiami balandžio 7 d. 15.00 val.  nuotoliniu būdu: 

prisijungimo nuoroda bus atsiųsta 3 priede nurodytu atsakingo asmens el. pašto adresu. Išsami 

informacija apie Konkurso dalyvius ir jų pasiekimus kiekvienai mokyklai atskirai išsiunčiama 

elektroniniu paštu.  

21. Konkurso laureatai apdovanojami Prienų rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo ir sporto skyriaus diplomais. 

22. Visi konkurso dalyviai ir juos konsultavę mokytojai ar švietimo pagalbos 

specialistai apdovanojami organizatorių padėkos raštais.  

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Dalyvis, užregistruotas į Konkursą, sutinka, kad jo duomenys (vardas, pirmoji 

pavardės raidė, klasė, mokykla) būtų naudojami viešinimo tikslais organizatorių internetinėse 
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svetainėse ir (ar) pateikiami spaudoje. Už sutikimo gavimą yra atsakingi mokinius Konkursui 

ruošiantys mokytojai ar švietimo pagalbos specialistai.  

24. Papildomą informaciją teikia Prienų švietimo pagalbos tarnybos specialioji 

pedagogė Zita Linkevičienė el. paštu linkevicienez@gmail.com ir Prienų „Revuonos” pagrindinės 

mokyklos specialioji pedagogė Inga Kuzminskienė el. paštu ingakuzminsk@gmail.com 

 

 

 

_________________________ 
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