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PATVIRTINTA 

Klaipėdos Martyno Mažvydo 

progimnazijos direktoriaus Vytauto 

Dumčiaus 2014 m. rugsėjo 24 d.  

įsakymu Nr. V1 – 37  

 

 

 

RESPUBLIKINIO KONKURSO „RUDENIUI “  

NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 Šie nuostatai reglamentuoja kūrybinių darbų  “RUDENIUI ” (toliau – konkurso) tikslus ir 

organizavimo tvarką.  

 

II. TIKSLAI 

. 

1. Aktyvinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, neformalųjį švietimą. 

2. Skatinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių saviraišką. 

3. Sudaryti sąlygas išgyventi kūrybos džiaugsmą. 

 

 

III. ORGANIZATORIAI 

 

Konkursą organizuoja Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija (specialiosios pedagogės 

Ramunė Butkė ir Lina Mineikienė), Klaipėdos „Vitės“ pagrindinė mokykla (specialioji pedagogė Kristina 

Stankutė-Matė) ir Akmenės rajono Akmenės gimnazija (specialioji pedagogė Ana Stankutė). 

  

 

IV. DALYVIAI 

 

Konkurse „Rudeniui“ dalyvauja1-10 klasių (1-2 klasių gimnazijos) mokiniai, turintys specialiųjų 

ugdymosi poreikių. 

Mokinius konkursui ruošia mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai. 

 

 

V. KONKURSO SĄLYGOS 
 

1. REIKALAVIMAI MOKINIŲ  KŪRYBINIAMS DARBAMS: 

 Konkurso kūrybiniai darbai – mokinio sukurtas eilėraštis pagal duotą  pradžią ant 

nustatytos formos lapo (1 posmelis arba 2 posmeliai); 

 Šalia sukurto eilėraščio mokinys gali nupiešti piešinį ar kitaip dekoruoti lapą; 

 Atlikti darbai nuskanuoti arba nufotografuoti  siunčiami elektroniniu paštu 

kristianaweebly@gmail.com  iki 2014 m. spalio 27d.; 

 Darbai bus pateikiami Facebook grupėje (paskyroje) „Padėkime vaikui“; 

 Jeigu mokinys nenori skelbti savo vardo ir pavardės, tuomet duomenų lentelėje rašo 

,,mokinys“ arba ,,mokinė“; 

 Mokinio padarytų rašybos klaidų taisyti nereikia; 

 Parodoje dalyvaus tik tie darbai, kurie atitiks reikalavimus; 
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 Visa informacija, susiijusi su konkursu, bus skelbiama internetinėje svetainėje 

kristianaweebly.weebly.com. 

2. REIKALAVIMAI  PEDAGOGŲ LAIŠKAMS: 

 Laiško pavadinimas – pedagogo vardas ir pavardė; 

 Laiške  turi būti prisegtas  Word formatu įrašytas lapas su duomenų lentele (lentelė 

pildoma Times New Roman 12 šriftu). Jeigu mokinys nenori skelbti savo vardo ir 

pavardės, tuomet duomenų lentelėje rašote ,,mokinys“, ,,mokinė“; 

 Jeigu siunčiate  kelis laiškus: pirmame laiške turi būti prisegtas lapas su duomenų lentele. 

Paskutiniame laiške būtina nurodyti, kiek laiškų išsiuntėte. Antrame ir tolimesniuose 

laiškuose prisegate tik mokinių darbus. Visi laiškai turi būti sunumeruoti, jeigu siunčiate 

tris laiškus, tuomet laiškų pavadinimai: ,,vardas pavardė 1“ ,,vardas pavardė 2“ ,,vardas 

pavardė 3“. 

 

1 lenetelė  

Duomenų lentelė 

 

 

 

VI. PARODOS DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

 Visus parodoje dalyvavusius  mokinius ir pagalbos vaikui specialistus/ mokytojus apdovanos 

internetinė svetainė kristianaweebly.weebly.com padėkos raštais. Padėkos raštai bus išsiųsti 

elektroniniu paštu. 

 Geriausi darbai bus atrinkti ir išspausdinti knygutėje "Rudeniui". 

 Penkių gražiausių eilėraščių autoriai  bus apdovanoti knygutėmis "Rudeniui".  

 Geriausi darbai bus atrenkami pagal amžiaus grupes: 1-3 klasė, 4-5 klasė, 6-7 klasė, 8-10 

klasė. Vieną  nugalėtoją išrinks grupės "Padėkime vaikui" lankytojai. 

 Nugalėtojai bus skelbiami 2014 m. lapkričio 3-7  dienomis. 

 

 

______________________________ 

Mokytojo pavardė, 

vardas 

Elektroninio pašto 

adresas 

Mokyklos 

pavadinimas 

Mokinio vardas, 

pavardė 

Klasė 

     

     

     

     


