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ROKIŠKIO RAJONO PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ RAIŠKIOJO SKAITYMO 

POPIETĖS 

„EILĖS  VAIKYSTEI  IR  LIETUVAI“  

 SĄLYGOS 

 

                                                I SKYRIUS 

                                    BENDROSIOS SĄLYGOS 

 

1.Rokiškio rajono pradinių klasių mokinių raiškiojo skaitymo popietė „Eilės vaikystei ir 

Lietuvai“ (toliau – Popietė) sąlygos parengtos vadovaujantis Rokiškio rajono mokinių/vaikų 

dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro direktoriaus 2020 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-75, 

Rokiškio rajono savivaldybės mokinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo tvarkos 

aprašu patvirtintu Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro direktoriaus 2020 m. gruodžio 10 

d. įsakymu Nr. V-121. 

2. Popietės sąlygos reglamentuoja Popietės tikslus, organizavimo tvarką, finansavimą, 

dalyvių vertinimą ir apdovanojimą. 

 

                                      II SKYRIUS 

                              POPIETĖS TIKSLAI 

 

3. Popietės tikslai: 

 3.1. skatinti mokinius ir mokytojus dalyvauti konkursuose; 

 3.2. ugdyti meilę Lietuvai; 

 3.3. lavinti mokinių gebėjimus raiškiai skaityti; 

 3.4. ugdyti mokinių domėjimąsi  poezija; 

 3.5. skatinti  mokinių  komunikacinius gebėjimus ir meninius polinkius. 

 

                                                III SKYRIUS  

                      POPIETĖS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

4. Popietėje kviečiami dalyvauti Rokiškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių 

mokiniai. 

5. Iš kiekvienos rajono mokyklos gali dalyvauti 3-4 mokiniai. Iš Rokiškio Juozo Tūbelio 

progimnazijos ir Rokiškio Senamiesčio progimnazijos 6-8 mokiniai.  

6. Popietę organizuoja  Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras, Rokiškio rajono 

pradinių klasių mokytojų metodinė taryba, mokykla-darželis “Ąžuoliukas“ (toliau – 

Organizatorius). 

7. Mokiniai deklamuoja  lietuvių poetų pasirinktas eiles. 

8. Popietė vyksta dviem etapais: 

      8.1. I etapas – mokyklos Popietė; 

8.2. II etapas – rajono Popietė. 

9. Rajono Popietė vyks nuotoliniu būdu  Zoom platformoje. 

10. Rajono Popietės organizavimas: 



10.1. mokyklose atrinkti skaitovai registruojami el. paštu rosita@post.rokiskis.lt 

užpildant registracijos lentelę. Visiems prisiregistravusiems bus atsiųsta nuoroda prisijungimui ir 

dalykinė informacija apie prisijungimą ir kitus techninius dalykus; 

10.2. Organizatoriaus nurodytą dieną ir valandą skaitovai ir juos paruošę mokytojai 

jungiasi į rajono Popietę; 

10.3. eilės deklamuojamos tiesiogiai, Popietės metu. 

 

                                              IV SKYRIUS 

                                POPIETĖS FINANSAVIMAS 

 

11. Popietė vyks nuotoliniu būdu, todėl papildomas finansavimas jai nereikalingas. 
 

V SKYRIUS 

                               POPIETĖS DALYVIŲ  APDOVANOJIMAS 

 

  12. Visi Popietės dalyviai apdovanojami Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro 

padėkomis. 

13. Mokytojai, rengę mokinius Popietei, gauna Rokiškio rajono savivaldybės švietimo 

centro pažymas apie vykdytą metodinę veiklą. 

__________________________________ 
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