PATVIRTINTA
Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus
2019 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. DO-150
LIETUVOS MOKINIŲ DAINUOJAMOSIOS POEZIJOS KONKURSO
RAJONO ETAPO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos mokinių dainuojamosios poezijos konkurso rajono etapo (toliau – Konkursas) nuostatai
parengti vadovaujantis Lietuvos mokinių dainuojamosios poezijos konkurso nuostatais.
2. Nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą, dalyvius, organizavimo tvarką ir sąlygas, vertinimą,
apdovanojimus.
3. Konkurso rengėjai: Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba ir Prezidento Jono Žemaičio
gimnazija.

II. KONKURSO TIKSLAS
4. Ugdyti mokinių meno ir kūrybos poreikį, populiarinti dainuojamosios poezijos žanrą, integruoti
žodį ir muziką, skatinti moksleivių domėjimąsi lietuvių poezija, kultūra bei tėvynės istorija.

III. KONKURSO DALYVIAI
5. Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 klasių, gimnazijų I-IV klasių bei neformalaus
ugdymo įstaigų mokiniai – solistai ir ansambliai (iki 4 žmonių).
IV. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA IR SĄLYGOS
6. Laikas ir vieta. Konkursas vyks 2020 m. sausio 10 d. 15 val. Raseinių Prezidento Jono Žemaičio
gimnazijoje.
7. Konkurso dalyviai iki 2020 m. sausio 5 d. pateikia užpildytą dalyvio registracijos formą el. p.
valdone.balcaitiene@rspt.lt (1 priedas)
8. Dalyvių pasirodymo laikas: 4-10 min.
9. Dalyvių skaičius: iki 4 žmonių.
10. Instrumentai: akustiniai.
11. Dainų skaičius: 2
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11.1. Siūloma: 1 daina autorinė (pačių sukurta), 1 atlikėjiška (kitų sukurta). Gali abi dainos būti
autorinės.
11.2. Pretenduojantiems į V. Kernagio fondo vertinimą siūloma atlikti vieną V. Kernagio kurtą
dainą.
11.3. Dainos atliekamos lietuvių kalba.
12. Mokytojai, kaip atlikėjai ar akompanuotojai, dalyvauti negali.
13. Rajono etapo nugalėtojai RRŠPT metodininkei V. Balčaitienei pateikia užpildytą regiono etapo
dalyvio anketą (2 priedas). Anketą siųsti el. p. valdone.balcaitiene@rspt.lt
14. Kontaktinis rajono etapą organizuojančios įstaigos asmuo – Jolita Čiuprovienė, tel. 8 690
11709.
V. KONKURSO DALYVIŲ VERTINIMAS
15. Vertinant konkurso dalyvių pasirodymus, didžiausias dėmesys bus teikiamas teksto
įprasminimui muzikoje, dainavimo išraiškingumui, sceniniam artistiškumui, emociniam įtaigumui,
originalumui ir kūrybiškumui.
VI. APDOVANOJIMAI
16. Rajono etapo nugalėtojai bus apdovanoti diplomais renginio, skirto olimpiadų ir konkursų
rajono etapų nugalėtojams pagerbti, metu. Juos rengę mokytojai bus apdovanoti padėkomis. Rajono
etapo nugalėtojams suteikiama teisė dalyvauti Kauno regiono mokinių dainuojamosios poezijos
konkurse.

___________________________
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Lietuvos mokinių dainuojamosios poezijos konkurso
rajono etapo nuostatų 1 priedas
DALYVIO REGISTRACIJOS FORMA
Eil.
Nr.

Mokinio
vardas,
pavardė,
klasė

Mokykla,
mokyklos
tel., el.
paštas

Kūrinio
Mokytojo
pavadinimas,
(-ų)
muzikos ir
vardas,
žodžių
pavardė,
autorius(-iai),
tel., el.
paštas)

Perklausa, į
kurią
pretenduojama
(solisto, dueto,
ansamblio)

Papildoma
informacija
(pvz., ar
reikia
mikrofonų)
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2 Priedas
LIETUVOS MOKINIŲ KAUNO REGIONO DAINUOJAMOSIOS POEZIJOS KONKURSO
DALYVIO PARAIŠKA
Eil.
Nr.

1.

Vardas, pavardė
(klasė)

Mokykla
(mokyklos tel., el. p. )

Kūrinio autorius, pavadinimas

1.............................................
(kūrinio pavadinimas)
muzika......................,
žodžiai........................................
2. .............................................
(kūrinio pavadinimas)
muzika .....................,
žodžiai ......................................

2.

Rengę mokytojai
(mokytojo
vardas, pavardė,
tel., el. p.)

Papildoma
informacija
(į kurią perklausą
pretenduoja:
solisto, dueto,
ansamblio)

Atlikėjo
duomenys (tel.,
el. p.)

Pastabos
(kelių reikia
mikrofonų
ir kt.)
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