
PATVIRTINTA 

Prienų r. savivaldybės administracijos 

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo  

2021 m. gruodžio 29 d.  

įsakymu Nr. STĮ-90 

 

 

RAJONINIO MOKINIŲ KŪRYBOS KONKURSO 

„PAMESTAS ISTORIJOS PUSLAPIS“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Rajoninio mokinių kūrybos konkurso „Pamestas istorijos puslapis“ (toliau – 

Konkursas) nuostatai reglamentuoja Konkurso tikslus ir uždavinius, organizavimą, reikalavimus 

darbams, vertinimą ir apdovanojimą. 

2. Konkursą organizuoja Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija. 

 

II SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

3. Įprasminti šventinį laikotarpį tarp dviejų Lietuvos Nepriklausomybės datų: Vasario 16-

osios ir Kovo 11-osios. 

4. Skatinti mokinių domėjimąsi savo tėvyne, gimtuoju kraštu, gimtąja kalba, Prienų 

krašto partizanų veikla. 

5. Ugdyti mokinių kūrybiškumą, saviraišką, puoselėti meninę raišką. 

6. Stiprinti pilietiškumą, meilę savo kraštui, vertybines nuostatas, kultūrinę savimonę. 

 

III SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

7. Konkursas vyks nuo 2022 m. sausio 10 d. iki vasario 25 d. 

8. Konkurse dalyvauja Prienų rajono mokyklų 5–12 klasių mokiniai. 

9. Konkursui darbai pateikiami iki 2022 m. vasario 15 d. elektroniniu paštu 

egluzhyte@gmail.com 

 

IV SKYRIUS 

REIKALAVIMAI DARBAMS 

 

10. Konkursui pateikiamų darbų žanras – eilėraštis, miniatiūra. 

11. Kūrinių tematika – tėvynė, gimtinė, gimtoji kalba, Prienų krašto partizanų veikla. 

12. Vienas autorius gali pateikti vieną kūrinį. 

13. Kūrinys pateikiamas tekstiniame dokumente. 



2 
 

14. Po kūriniu turi būti nurodyta: mokinio vardas ir pavardė, klasė, pilnas mokyklos 

pavadinimas, mokinį konsultavusio mokytojo vardas, pavardė. 

 

V SKYRIUS 

KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 

 

15. Darbus vertina organizatorių sudaryta komisija.  

16. Darbai bus vertinami ir laureatai apdovanojami dviejose amžiaus grupėse: 5–8 klasių 

ir 9–12 klasių. 

17. Darbai, neatitinkantys konkurso nuostatų, ar pastebėjus, kad yra kopijuoti, nebus 

vertinami. 

18. Komisija, vertindama darbus, skiria nuo 1 iki 3 balų. 

19. Trys daugiausiai balų kiekvienoje amžiaus grupėje surinkusių darbų autoriai 

skelbiami laureatais. 

20. Konkurso laureatai apdovanojami Prienų rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo ir sporto skyriaus diplomais, atminimo dovanomis, jų kūriniai publikuojami Prienų rajono 

laikraštyje „Gyvenimas“ bei Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos tinklalapyje. 

21. Mokytojai, parengę Konkurso laureatus, apdovanojami Prienų rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo ir sporto skyriaus padėkos raštais. 

22. Informacija apie Konkurso rezultatus bus paskelbta iki 2022 m. vasario 25 d. Veiverių 

Tomo Žilinsko gimnazijos interneto svetainėje ir išsiųsta į Konkurse dalyvavusias mokyklas el. paštu. 

 

VI SKYRIUS 

PAPILDOMA INFORMACIJA 

23. Papildoma informacija teikiama telefonu +370 684 95712 (Eglė Chodiuškinė). 

 

_________________________ 

 

 


