Elektroninio dokumento nuorašas
PATVIRTINTA
Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos
direktoriaus 2020 m. vasario d. Nr. DORASEINIŲ RAJONO IR RESPUBLIKOS ŠALTINIO VARDO BENDROJO UGDYMO
ĮSTAIGŲ PRADINIŲ (3-4) KLASIŲ MOKINIŲ INTELEKTUALAUS KOMANDINIO
ŽAIDIMO-KONKURSO ,,MES – LYDERIAI“ NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Raseinių rajono ir respublikos Šaltinio vardo bendrojo ugdymo įstaigų pradinių (34) klasių mokinių intelektualų komandinį žaidimą-konkursą ,,Mes – lyderiai“ (toliau – konkursas)
organizuoja Raseinių Šaltinio progimnazija ir Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba.
2. Intelektualaus komandinio žaidimo-konkurso „Mes – lyderiai“ nuostatai
reglamentuoja žaidimo-konkurso tikslą, organizavimo, vertinimo ir dalyvių apdovanojimo tvarką.
II SYRIUS
ŽAIDIMO-KONKURSO TIKSLAS

3. Skatinti vaikų lyderystę, komandinį bendradarbiavimą, gebėjimą reikšti savo idėjas,
kritiškai mąstyti, ugdyti atsakingą ir demokratiškai mąstantį pilietį.

III SKYRIUS
ŽAIDIMO - KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

4. Konkursas vyks Raseinių Šaltinio progimnazijoje 2020 m. kovo 18 d. 11.00 val.
5. Konkurso organizavimo darbo grupė: Žydrūnas Kapočius, Raseinių Šaltinio
progimnazijos pradinių klasių mokytojas metodininkas, Raimonda Latvienė, Raseinių Šaltinio
progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė, Liuba Vaigauskienė, Raseinių Šaltinio
progimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė.
6. Konkurso dalyviai: bendrojo ugdymo įstaigų pradinių (3 - 4) klasių mokiniai.
7. Konkurso taisyklės:
7.1. komandos sudėtis – 4 dalyviai;
7.2. komanda parengia trumpą prisistatymą (komandos pavadinimas, dalyvių vardai,
mokykla, šūkis). Prisistatymas nevertinamas;
7.3. konkursą sudaro 6 turai po 6 klausimus;
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7.4. po kiekvieno konkurso vedėjo paskelbto klausimo komandos atsakymui yra skiriama
1 (viena) minutė. Atsakymai į klausimus yra rašomi į specialius organizatorių paruoštus atsakymų
lapelius.
7.5. atsakymai į klausimus vertinami taškais. Už teisingą atsakymą yra skiriamas 1
(vienas) taškas;
7.6. konkurso klausimai sudaryti iš 6-ių sričių: Lietuvos istorija (praeitis ir dabartis),
Lietuvos gamta, Lietuvos vaizdai, etnokultūra, Lietuvos įžymūs žmonės ir bendrieji klausimai.
8. Komandos (dalyviai) registruojasi užpildant anketą (nuostatų priedas) ir pateikdami ją
el. paštu z.kapocius@saltiniomokykla.lt iki 2020 m. kovo 13 d. 13.00 val.
9. Detalesnę informaciją apie konkursą galima sužinoti paskambinus tel. (8 670) 96 765 ar
parašius laišką el. paštu z.kapocius@saltiniomokykla.lt, tel. (8 698) 26 991, el. paštu
r.latviene@saltiniomokykla.lt, tel. (8 615) 73 228, el. paštu l.vaigauskiene@saltiniomokykla.lt

IV SKYRIUS
VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI

10. Laimi 3 (trys) komandos, surinkusios daugiausia taškų. Jei kelios komandos surenka
po lygiai taškų, tai aukštesnę vietą lemia Lietuvos istorijos, etnokultūros, Lietuvos gamtos turo
rezultatai.
11. Nugalėtojai apdovanojami Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos diplomais ir
suvenyrais, o komandos dalyvės – Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus padėkomis,
organizatorių prizais.
12. Mokytojams, parengusiems mokinius dalyvauti konkurse, bus išduodamos Raseinių
rajono švietimo pagalbos tarnybos pažymos.

________________________
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Raseinių rajono ir respublikos Šaltinio vardo
bendrojo ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių
intelektualaus komandinio žaidimo – konkurso
„Mes – lyderiai“ nuostatų priedas

RASEINIŲ RAJONO IR RESPUBLIKOS ŠALTINIO VARDO BENDROJO UGDYMO
ĮSTAIGŲ PRADINIŲ (3-4) KLASIŲ MOKINIŲ INTELEKTUALAUS KOMANDINIO
ŽAIDIMO - KONKURSO ,,MES – LYDERIAI“
REGISTRACIJOS ANKETA
Mokyklos pavadinimas
Komandos pavadinimas
Mokytojo vardas, pavardė,
kvalifikacinė kategorija
Mokytojo telefono numeris,
elektroninio pašto adresas

__________________________

RASEINIŲ RAJONO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL RASEINIŲ RAJONO IR RESPUBLIKOS ŠALTINIO VARDO BENDROJO
UGDYMO ĮSTAIGŲ PRADINIŲ (3-4) KLASIŲ MOKINIŲ INTELEKTUALAUS
KOMANDINIO ŽAIDIMO-KONKURSO ,,MES – LYDERIAI“ NUOSTATŲ
TVIRTINIMO
2020 m. vasario d. Nr. DORaseiniai
Vadovaudamasi Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos nuostatų, patvirtintų 2019
m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. TS-379 „Dėl Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos nuostatų
patvirtinimo“, 18.16 punktu, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2017 m.
rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. DO-6 patvirtintu Raseinių rajono ugdymo įstaigų mokinių/vaikų
dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo aprašu,
t v i r t i n u Raseinių rajono ir respublikos Šaltinio vardo bendrojo ugdymo įstaigų
pradinių (3-4) klasių mokinių intelektualaus komandinio žaidimo-konkurso „Mes – lyderiai“
nuostatus (pridedama).
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