PATVIRTINTA
Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos
direktoriaus 2022 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. DO-20
RESPUBLIKINIO VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO
„KNYGOS SKIRTUKAS“ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikinis vaikų kūrybinių darbų konkursas ,,Knygos skirtukas“ (toliau – Konkursas) skirtas
Knygnešio dienai paminėti ir Lietuvos etnografinių regionų savitumui puoselėti (padavimai,
sakmės, legendos). Šie nuostatai reglamentuoja Konkurso tikslą, organizavimo tvarką, vertinimą bei
dalyvių apdovanojimą.
2. Konkurso nuostatai yra parengti vadovaujantis Raseinių rajono švietimo tarnybos direktoriaus
2021 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. DO-45 patvirtintu Raseinių rajono ugdymo įstaigų mokinių/vaikų
dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo aprašu.
3. Konkursą organizuoja Raseinių r. Girkalnio pagrindinė mokykla ir Raseinių rajono švietimo
pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba). Mokyklą atstovauja pradinių klasių mokytojos metodininkės
Laima Macaitienė, Regina Klevinskienė, Jūratė Bružienė ir pradinių klasių vyresnioji mokytoja
Jūratė Jokubauskienė.
4. Konkurso organizavimo aprašas skelbiamas Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos interneto
puslapyje www.rspt.lt
5. Informaciją apie konkursą teikia Raseinių r. Girkalnio pagrindinės mokyklos pradinių klasių
mokytoja Laima Macaitienė, tel.+370 61425141, el. paštas laimac5@gmail.com

II. KONKURSO TIKSLAS
6. Plėtoti vaikų meninę, kūrybinę raišką, skatinant domėtis savo etnografinio regiono savitumu
(legendomis, padavimais), puoselėti savo krašto istoriją, papročius ir tradicijas.

III. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
7. Konkurso dalyviai – priešmokyklinio amžiaus vaikai bei 1-4 klasių mokiniai.
8. Konkursui pateikiami kūrybiniai darbai. Kūrybos technika įvairi, laisva. Skirtuko dydis 20 cm x
5 cm. Skirtuko kitoje pusėje nurodomas iliustruojamas šaltinis; autoriaus vardas, pavardė; mokykla,
klasė/grupė.
9. Konkurse dalyvauja vienos klasės ne daugiau kaip trys skirtukai, vieno mokinio vienas darbas.
10. Kūrybinius darbus siųsti iki 2022 m. kovo 11 d. adresu: Šėtupio 61, Girkalnis, Raseinių r. pašto
kodas LT-60313.

11. Dalyvių sąrašą su mokytojų pavardėmis ir kontaktiniais telefonais siųsti el. paštu
laimac5@gmail.com
12. Kūrybiniai darbai bus eksponuojami virtualioje parodoje laikantis asmens duomenų apsaugos
reikalavimų (nenurodant autoriaus vardo, pavardės, ugdymo įstaigos) Tarnybos interneto svetainėje
www.rspt.lt ir mokyklos interneto svetainėje https://www.girkalnis.raseiniai.lm.lt
13. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę darbus publikuoti ir reprodukuoti savo nuožiūra,
neišmokant honoraro. Dalyvavimas šiame Konkurse laikomas autorių sutikimu su šiomis
sąlygomis.

IV. VERTINIMAS
14. Darbai skirstomi pagal autoriaus amžių į grupes:
I grupė – priešmokyklinio amžiaus vaikų darbai;
II grupė – 1 klasių mokinių darbai;
III grupė – 2 klasių mokinių darbai;
IV grupė – 3 klasių mokinių darbai;
V grupė – 4 klasių mokinių darbai.
15. Darbus vertins Raseinių r. Girkalnio pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta
vertinimo komisija 2022 m. kovo 14 d.
16. Laureatai skelbiami Tarnybos interneto svetainėje www.rspt.lt ir mokyklos interneto svetainėje
https://www.girkalnis.raseiniai.lm.lt.
17. Darbų vertinimo kriterijai:
•

temos suvokimas ir atskleidimas;

•

originalus pateikimas;

•

sukurto knygos skirtuko funkcionalumas;

•

darbo meniškumas, kūrybiškumas, užbaigtumas;

•

savarankiškumas (darbas atliktas paties mokinio).

V. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
18. Vertinimo komisija atrinks po penkis geriausius darbus iš kiekvienos amžiaus grupės.
19. Laimėtojai apdovanojami Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos diplomais.
20. Mokytojams, ruošusiems mokinius šiam konkursui, bus išrašyta Raseinių rajono švietimo
pagalbos tarnybos pažyma, o parengusiems laureatus – padėkos.
________________

