
PATVIRTINTA 

Prienų r. savivaldybės administracijos 

Švietimo skyriaus vedėjo   

2018 m.  vasario 7 d. 

įsakymu Nr. STĮ-33 
 

 

SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ MOKINIŲ  

DAILYRAŠČIO KONKURSO „DAILUS RAŠTAS AKĮ GLOSTO“,  

SKIRTO LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI, 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS  

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

parašytas raštas. 

2. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių dailyraščio konkursas „Dailus raštas 

akį glosto“ (toliau – Konkursas) skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. 

3. 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.  Puoselėti meilę gimtajam kraštui, lietuviškam žodžiui.  

 

III SKYRIUS 

 KONKURSO DALYVIAI 

6. 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 poreikių mokiniai, besimokantys pagal individualizuotas programas.  

 

IV SKYRIUS 

 KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

7. Konkursas vyksta dviem etapais: I-asis etapas vyksta mokyklose, II-asis etapas – 

rajone. 

8. I-asis konkurso etapas organizuojamas mokyklose iki vasario 28 dienos. 

9. Konkursą mokyklose inicijuoja ir organizuoja logopedai ir specialieji pedagogai.  



 2 

10. I-ajame etape mokiniai dailyraščiu rašo 1 priede konkurso organizatorių pateiktus 

tekstus:  

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

rašo atitinkamai klasei skirtą tekstą.  

10.2. mokiniai, besimokantys pagal individualizuotą programą, užduotį atlieka pagal 

galimybes. Mokyklos specialieji pedagogai ar logopedai mokiniui parenka vieną iš organizatorių 

atsiųstų tekstų.  

11. Mokykloje išrenkami dailiausiai rašantys mokiniai – konkurso I-ojo etapo 

nugalėtojai.  

12. Mokyklinio dailyraščio konkurso etapo nugalėtojų atstovai dalyvauja II-ajame 

konkurso etape, kuris vyks Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje 2018 m. kovo 14 dieną.  

II-ojo etapo dalyvių skaičius  nurodytas 2 priede. 

13. Mokyklos švietimo pagalbos specialistai parengia II-ojo etapo dalyvių sąrašą pagal 

3 priede nurodytą formą ir atsiunčia jį konkurso organizatoriams iki kovo 7 d. elektroniniu paštu 

linkevicienez@gmail.com 

14. II-ojo konkurso etapo metu mokiniai dailyraščiu rašo tą patį tekstą, kurį rašė savo 

mokykloje.  

V SKYRIUS 

 REIKALAVIMAI DAILYRAŠČIO DARBUI 

 

15. Dailyraščio darbą mokiniai rašo tam skirtuose lapuose: 

15.1. 1-os klasės mokiniai rašo 1-ai klasei skirtuose lapuose (4 priedas). 

15.2. 2-os klasės mokiniai rašo 2-ai klasei skirtuose lapuose (5  priedas). 

15.3. 3-ios, 4-os klasės mokiniai rašo 3–4-ai klasei skirtuose lapuose (6 priedas). 15.4. 

mokiniai, besimokantys pagal individualizuotą programą, lapus pasirenka pagal  

individualius poreikius.  

16. Dailiojo rašto darbas rašomas rašytinėmis raidėmis, rašaliniu parkeriu, mėlynu 

rašalu. Korektūros priemonėmis naudotis negalima. 

17. Lapo pirmoje eilutėje rašomas eilėraščio autorius, sekančioje – pavadinimas. Lapo 

apačioje rašoma  mokinio vardas ir pavardė, klasė, mokyklos pavadinimas.   

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

18. Rajoninio dailyraščio konkurso „Dailus raštas akį glosto“, skirto 2018 –iesiems –

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams, mokinių darbus vertina Prienų rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu sudaryta komisija. 

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

atidumą ir darbo estetiką.  

mailto:linkevicienez@gmail.com
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20. II-ojo etapo nugalėtojai išrenkami šiose grupėse: 

20.1. besimokantys pagal bendrąją programą 1-2 klasių grupėje; 

20.2. besimokantys pagal bendrąją programą 3-4 klasių grupėje; 

20.3. besimokantys pagal pritaikytą  bendrąją programą 1-2 klasių grupėje; 

20.4. besimokantys pagal pritaikytą  bendrąją programą 3-4 klasių grupėje; 

20.5. besimokantys pagal individualizuotą programą 1-4 klasių grupėje; 

20.6. besimokantys pagal individualizuotą programą 5-7 klasių grupėje; 

20.7. besimokantys pagal individualizuotą programą 8-10 ir socialinių įgūdžių ugdymo 

klasių grupėje. 

21. Dailyraščio konkurso laureatai apdovanojami Prienų rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo skyriaus diplomais. 

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

specialistai apdovanojami padėkos raštais.  

VII SKYRIUS 

PAILDOMA INFORMACIJA 

 

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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