
PATVIRTINTA 

Prienų r. savivaldybės administracijos 

Švietimo skyriaus vedėjo 

2020 m. vasario 10 d. 

 įsakymu Nr. STĮ-32 

 

PRIENŲ RAJONO 5–12 KLASIŲ MOKINIŲ LIETUVIŲ KALBOS IR DAILĖS 

KONKURSO-PARODOS „MANO ŠEIMOS ISTORIJA: BUVAU, ESU IR BŪSIU...“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Prienų rajono mokinių lietuvių kalbos ir dailės konkurso-parodos „Mano šeimos 

istorija: buvau, esu ir būsiu...“ nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus ir uždavinius, dalyvius, 

konkurso organizavimą, reikalavimus darbams, darbų vertinimą bei dalyvių apdovanojimą.  

2. Konkurso organizatorius – Prienų r. Stakliškių gimnazija, Prienų rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo skyrius ir Prienų švietimo pagalbos tarnyba. 

 

II SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

3. Konkurso tikslas –  kūrybiškai ir įtaigiai (lietuvių kalbos, dailės) kalba papasakoti savo 

šeimos istoriją, išreikšti savo santykį su istorine praeitimi. 

4. Konkurso uždaviniai: 

4.1. skatinti mokinius atsigręžti į šeimos vertybes, tarpusavio bendravimą, kuriant 

integruotus lietuvių kalbos ar/ir dailės kūrybinius darbus;   

4.2. ieškoti netradicinių meninių raiškos priemonių, ugdant kūrybinius ir meninius 

sugebėjimus, puoselėjant vertybines nuostatas. 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

5. Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 5–12 klasių mokiniai, 

neformaliojo vaikų švietimo įstaigų, klubų, būrelių nariai, pavieniai mokiniai. 

6.  Dalyviai skirstomi į dvi amžiaus grupes: 



6.1.  I-oji grupė: 5–8 klasių mokiniai;  

6.2.  II-oji grupė: 9–12 klasių mokiniai. 

  

IV SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

7. Parodos atidarymas ir nugalėtojų apdovanojimas vyks 2020 m. balandžio 24 d. 12.00 

val. Prienų r. Stakliškių gimnazijoje. 

8.  Paroda vyks nuo 2020 m. balandžio 24 d. iki gegužės 31 d. Prienų r. Stakliškių 

gimnazijoje. 

9. Darbus pateikti iki 2020 m. kovo 31 d. į Prienų r. Stakliškių gimnaziją (adresu: Prienų 

g. 8, Stakliškės, Prienų r.) arba Prienų švietimo pagalbos tarnybą (adresu: J. Brundzos 12A, Prienai). 

 

V SKYRIUS 

REIKALAVIMAI DARBAMS 

 

10. Konkursui teikiami šeimos istorijai skirti originalūs prozos ar dailės darbai, paremti 

autentiškais senelių, tėvų ir kitų artimųjų pasakojimais. 

11. Konkursui teikiami dailės darbai, atlikti pasirinkta technika (tapyba, grafika, 

aplikacija,  koliažas). Darbų matmenys 30x42cm (A3 formatas). 

12. Prie kiekvieno darbo (apačioje dešinėje pusėje, po darbu) turi būti priklijuota darbo 

metrika, kurioje nurodoma: darbo autoriaus vardas, pavardė, klasė, darbo pavadinimas, mokytojo 

(darbo vadovo) vardas, pavardė, ugdymo įstaiga.  

13. Konkursui pateikiami lietuvių kalbos darbai (aprašymas, dienoraščio puslapis, esė), 

atlikti MS Word rašykle arba kita teksto rengimo programa, MS PowerPoint pristatymų rengimo 

programa (darbo apimtis iki  500 žodžių). 

14. Konkursinio darbo antraštėje nurodoma darbo autoriaus pilnas vardas, pavardė, klasė, 

mokykla, kuriai dalyvis atstovauja, ir konsultavusio mokytojo vardas, pavardė.  

15. Viena mokykla konkursui gali pateikti ne daugiau kaip tris literatūros darbus iš 

kiekvienos amžiaus grupės, dailės darbų skaičius neribojamas. 

 

VI SKYRIUS 

DARBŲ VERTINIMAS 

 

16. Darbus vertins organizatorių sudaryta vertinimo komisija. Komisiją sudarys lietuvių 

kalbos ir dailės mokytojai.  



17. Pagrindiniai vertinimo kriterijai: 

17.1.  darbo idėjos ir atlikimo originalumas; 

17.2. kūrybiškumas, atlikimo kokybė tiek meniniu, tiek išpildymo požiūriu;  

17.3. teksto autentiškumas, kalbos taisyklingumas. 

18. Konkursui pateikti darbai negali būti nukopijuoti – už autoriaus teisių pažeidimus 

pagal galiojančius teisės aktus atsako darbus atsiuntę konkurso dalyviai. 

 

VII SKYRIUS 

APDOVANOJIMAS 

 

19. Geriausių darbų autoriai kiekvienoje amžiaus grupėje apdovanojami diplomais, 

rėmėjų prizais. 

20. Visiems konkurso dalyviams bus įteiktos padėkos. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21. Papildomą informaciją teikia Prienų r. Stakliškių gimnazijos mokytojai: 

Birutė Dičkuvienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, tel. 868696395, el. p. 

bdickuviene@gmail.com 

Edita Kreizienė, dailės mokytoja metodininkė, tel. 867296225, el. 

p.editakreiziene@gmail.com 

Dana Gecevičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, tel. .861490183, el. p. 

dagera2@gmail.com 

 

___________________________ 
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