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ROKIŠKIO RAJONO 5-12 KLASIŲ MOKINIŲ  EUROVIZIJOS DAINOS KONKURSO 

SĄLYGOS 

 

 

I. BENDROSIOS SĄLYGOS    

 

1. Rokiškio rajono 5-12 klasių mokinių Eurovizijos dainos konkurso (toliau – Konkursas) 

sąlygos parengtos vadovaujantis Rokiškio rajono mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų 

renginių organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2013 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. AV-186. 

2. Šios sąlygos reglamentuoja Konkurso tikslus, organizavimo tvarką, vertinimą, finansavimą 

bei dalyvių apdovanojimą. 

 

II.  KONKURSO TIKSLAI 
 

3. Konkurso tikslai: 

3.1. ugdyti mokinių domėjimąsi užsienio kalba, šalių kultūra; 

3.2. skatinti mokinių kūrybiškumą, saviraišką, bendravimą;  

3.3. skatinti mokytojų iniciatyvą rengiant mokinius konkursams ir taikant savo darbe 

pažangius ugdymo metodus. 

 

 

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

4. Konkurse dalyviai skirstomi į grupes pagal klases. 

5. Konkursas organizuojamas  atskirai 5-8 klasių ir 9-12 klasių mokiniams 

6. Konkursas  organizuojamas  dviem  etapais: 

6.1. mokyklos etapas;  

6.2. rajono etapas;  

7. Mokyklos etapą organizuoja mokykla. Šiame etape  dalyvauja visi norintys 5-8 ir 9-12 

klasių mokiniai. 

8. Rajono etapą organizuoja Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras (toliau -  Centras). 

Centro  direktorė kviečia Konkurso rajono etapo  vykdymo ir vertinimo komisijas. 

9. Rajono etape dalyvauja 5-8 ir 9-12 klasių mokiniai,  Konkurso mokyklos etape užėmę I-III 

vietas.  

10. Dalyviai gali dainuoti gyvai arba karaoke bet kurios Europos Sąjungos šalies dainą. 

Dainos trukmė 2-3 minutės. 

11. Dalyviai turi parengti iki 3 minučių trukmės pris(is)tatymą apie šalį, save, kaip daininką/ę 

(grupę), dainą. 

 

IV.  VERTINIMAS 

 

12. Konkurso metu vertinama: 

12.1 Pris(is)tatymas: tarimas, taisyklingumas, kūrybiškumas, sklandumas, idėjos pateikimas, 

originalumas. 



12.2. Dalyvių sceninis įvaizdis, sceninė kultūra. 

12.3. Muzikalumas. 

13. Dalyviai vertinami 1-5 balų skalėje.  

 

V. FINANSAVIMAS 

 

  14. Rajono konkurso etapo dalyvių ir mokytojų kelionės bei kitas su tuo susijusias išlaidas 

apmoka siunčianti mokykla. 

 

VI.  KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAS  

 

15. Konkurso mokyklų etapo laimėtojus apdovanoja mokyklos vadovybė, jiems suteikiama 

teisė dalyvauti rajono etape. 

16. Konkurso rajono etapo prizininkus pagyrimo raštais, o kitus dalyvius padėkomis 

apdovanoja Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras.  
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