PATVIRTINTA
Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus
2022 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. DO-1
RASEINIŲ RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ
IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ VAIKŲ VIRTUALAUS KONKURSO
,,ATVIRUKAS LIETUVAI“ NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių ir priešmokyklinio ugdymo
grupių vaikų virtualaus konkurso ,,Atvirukas Lietuvai“ (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau –
Nuostatai) reglamentuoja konkurso tikslus, uždavinius, organizavimo, vertinimo ir nugalėtojų
apdovanojimo tvarką.
2. Konkursą organizuoja Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba), Raseinių
Šaltinio progimnazija ir Raseinių Viktoro Petkaus progimnazija.
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Tikslas – sukurti atviruką Lietuvai, valstybės atkūrimo dienai paminėti.
4. Uždaviniai:
4.1. skatinti priešmokyklinio ugdymo grupių vaikus ir 1-4 klasių mokinius domėtis šalies istorija ir ją
gerbti.
4.2. kūrybiškai perteikti savo požiūrį į istorinės atminties įvykius bei savo šalies grožį.

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
5. Konkurse dalyvauja rajono priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai bei 1-4 klasių mokiniai.
6. Konkursas vyksta nuo 2022 m. sausio 10 d. iki 2022 m. vasario 10 d.
6.1. Mokiniai atvirukus Konkursui kuria savarankiškai ar vadovaujant mokytojui. Atrenkami geriausi
darbai ir iki 2022 m. vasario 10 d. pateikiami Raseinių Šaltinio progimnazijos mokytojai Renatai
Simonavičienei el. paštu r.simonaviciene@saltiniomokykla.lt
6.2. Konkursui pateikiamas vienas mokinio darbas.
7. Konkursą sudaro:
7.1. Darbai atliekami įvairia technika arba pasirinkta kompiuterio piešimo programa.
7.2 Atviruką nufotografuojame ir nuotrauką siunčiame el. p. r.simonaviciene@saltiniomokykla.lt
iki vasario 10 d. Kūrybinius darbus siųsti JPG skaitmeniniu formatu (failo pavadinimas mokinio
vardas, pavardė, klasė, ugdymo įstaiga).
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Siunčiamame elektroniniame laiške nurodyti: autoriaus vardą, pavardę; mokyklą, klasę/grupę;
mokytojo vardą, pavardę, kvalifikacinę kategoriją, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.
8. Konkursas organizuojamas penkiose amžiaus grupėse:
•

priešmokyklinio amžiaus vaikai;

•

1 klasių mokiniai;

•

2 klasių mokiniai;

•

3 klasių mokiniai;

•

4 klasių mokiniai.
IV. KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS, NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS IR
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9. Konkurso darbus vertina Raseinių švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta
vertinimo komisija.
10. Iš kiekvienos grupės atrenkami penki geriausi darbai.
11. Vertinant atsižvelgiama į temos atskleidimą, meniškumą, originalumą, kūrybiškumą, tvarkingumą.
12. Laureatai bus apdovanoti Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos diplomais.
13. Kūrybiniai darbai bus patalpinti Tarnybos interneto svetainėje www.rspt.lt. Visi darbai bus
eksponuojami virtualioje parodoje laikantis asmens duomenų apsaugos reikalavimų (nenurodant
autoriaus vardo, pavardės, ugdymo įstaigos).
14. Konkursui atsiųsti darbai nebus grąžinami. Atvirukai bus išsiųsti/išdalinti vasario 16 d. renginių
dalyviams.
15. Dalyvaudami konkurse, dalyviai patvirtina, jog neprieštarauja, kad rengėjai naudos dalyvio pateiktus
asmens duomenis (mokinių vardus, pavardes ir amžių) konkurso vykdymo tikslais bei juos tvarkys
vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.
16. Mokytojams, parengusiems mokinius dalyvauti konkurse, bus išduodamos Tarnybos pažymos.
17. Papildoma informacija teikiama tel. 8 688 82221 (Renata Simonavičienė) ir el. paštu
r.simonaviciene@saltiniomokykla.lt,

tel.

8 615

72015

(Lina

Baltrušaitienė)

ir

el.

paštu

lina.baltrusaitiene@viktoropetkaus.lt, tel. 8 612 80746 (Diana Užemeckienė) ir el. paštu
diana.uzemeckiene@viktoropetkaus.lt

______________

