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PRIENŲ RAJONO MOKINIŲ MENINIO SKAITYMO ŠVENTĖS 

,,KELIAS, TIESA IR GYVENIMAS“ 

DVASINE BEI RELIGINE TEMATIKA 

NUOSTATAI 

 

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  1. Prienų rajono mokinių meninio skaitymo šventės „Kelias, tiesa ir gyvenimas“ dvasine bei 

religine tematika nuostatai reglamentuoja renginio tikslą, dalyvius, šventės organizavimo tvarką. 

  2. Šventės nuostatai išsiunčiami į Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas el. 

paštu ir skelbiami Prienų švietimo pagalbos tarnybos internetinėje svetainėje.  

 

II. ŠVENTĖS TIKSLAI 

3. Skatinti mokinius domėtis dvasine bei religine literatūra. 

4. Ugdyti mokinių dvasingumą, kūrybiškumą, originalumą. 

            5. Puoselėti meninio žodžio suvokimą, pagarbą Dievui ir artimui. 

 

III. ŠVENTĖS DALYVIAI 

  6.  Renginyje gali dalyvauti Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 

klasių mokiniai. Iš kiekvienos mokyklos kviečiama dalyvauti iki 5 dalyvių. 

 

IV. ŠVENTĖS ORGANIZAVIMO TVARKA 

7. Šventė vyks 2020 m. kovo 13 d. Balbieriškio Rožinio Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje 

(Vilniaus g. 30, Balbieriškis). Pradžia 10.00 val.   

            8. Šventę organizuoja Balbieriškio pagrindinės mokyklos dorinio ugdymo mokytojai, Prienų 

rajono dorinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis, Prienų švietimo pagalbos tarnyba. 

            9. Išankstinė registracija vykdoma iki 2020 m. kovo 1 d. siunčiant dalyvio anketą el. paštu 

svietimocentras@prienai.lt 

mailto:svietimocentras@prienai.lt


 

10. Dalyviai gali skaityti pasirinktą dvasinės bei religinės tematikos kūrinį (ar jo ištrauką) arba 

parengti  kompoziciją.   

11. Skaitovo programos trukmė iki 5 min, kompozicijos trukmė iki 10 min. 

12. Šventės dalyviai ir juos rengę mokytojai bus apdovanoti Prienų švietimo pagalbos tarnybos 

padėkomis. 

 

V.  PAPILDOMA INFORMACIJA 

13. Papildomą informaciją teikia Balbieriškio pagrindinės mokyklos etikos mokytoja Reda 

Valančienė el. paštu redavala@gmail.com arba telefonu 861281901. 

14. Pateikdamas dalyvio anketą šventei, dalyvis sutinka, kad jo duomenys (vardas ir pavardė, 

klasė bei mokykla) bus naudojami viešinimo tikslais, organizatorių internetinėse svetainėse ir (ar) 

pateikiami spaudoje. 

 

VI. DALYVIO ANKETA 

 

VARDAS, PAVARDĖ  

 

 

MOKYKLA, KLASĖ    

 

 

DALYVĮ PARENGĘS 

MOKYTOJAS 

 

 

 

TEKSTO AUTORIUS, 

PAVADINIMAS 

 

 

 

NUMATOMA KŪRINIO AR 

KOMPOZICIJOS TRUKMĖ 

 

 

 

PAPILDOMA INFORMACIJA  
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