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ROKIŠKIO RAJONO PRADINIŲ 1-2 KLASIŲ MOKINIŲ DAILYRAŠČIO 

 KONKURSO „AŠ MOKU DAILIAI RAŠYTI “, SKIRTO VASARIO 16-AJAI,  
SĄLYGOS 

              I SKYRIUS 
BENDROSIOS SĄLYGOS 
 

1. Rokiškio rajono pradinių 1-2 klasių mokinių dailyraščio konkurso „Aš moku dailiai  

rašyti“, skirto Vasario 16-ajai (toliau – Konkurso) 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. 

2. Šios sąlygos reglamentuoja Konkurso tikslus, organizavimo, finansavimo ir dalyvių 

apdovanojimo tvarką. 

 

          II SKYRIUS 
            TIKSLAI 
 

3. Konkurso tikslai: 

3.1. ugdyti taisyklingo, aiškaus ir estetiško rašymo įgūdžius; 

3.2. puoselėti pilietiškumą; 

3.3. didžiuotis savo gimtąja kalba. 

III SKYRIUS  

KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

4. Konkurse kviečiami dalyvauti rajono pradinio ugdymo 1-2 klasių mokiniai. 

5. Konkursą organizuoja Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras ir Rokiškio 

rajono pradinių klasių mokytojų metodinė taryba (toliau – Organizatorius). 

6.  Konkursas vyksta 2 etapais. 

6.1. I etapas – mokyklos.  

6.1.1 Mokiniai nurašo pasirinktus tekstus (rekomenduojama, kad tekstai būtų apie Lietuvą). 

6.1.2 Teksto apimtis – ne mažiau pusė pateikto lapo (2, 3 priedai). Pirmos klasės mokiniai 

rašo į pirmai klasei skirtus paruoštus lapus (2 priedas), antros – į antrai klasei skirtus paruoštus lapus 

(3 priedas); 

6.1.3 Darbas rašomas vieną kartą. Suklydus klaida tvarkingai ištaisoma (nubraukiama ir 

teisingai užrašoma viršuje). Korektoriaus naudoti negalima. 

6.1.4 Rašoma mėlynos spalvos rašaliniu parkeriu.  

6.1.5 Atrenkami 1-3 geriausi darbai iš kiekvienos klasės. 

6.1.6 Atrinkti darbai nufotografuojami, užpildoma dalyvio anketa (1 priedas)  ir siunčiami 



el. paštu rosita.lasiene@gmail.com iki Organizatoriaus nurodytos datos. 

6.1.7 Siunčiamą darbo nuotrauką pavadinti mokinio vardu, pavarde. 

6.2. II etapas – rajono. 

6.2.1 Gautus darbus vertina Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro direktoriaus 

įsakymu patvirtinta darbų vertinimo komisija. 

7. Konkurso darbų vertinimas: 

7.1 darbai vertinami dviejose amžiaus grupėse; 

7.2. vertinama vadovaujantis kriterijais: 

7.2.1 teksto išdėstymas; 

7.2.2 rašto aiškumas, taisyklingumas ir tolygumas; 

7.2.3 darbo estetika. 

7.3 Atrenkami 1-5 geriausi darbai kiekvienoje amžiaus grupėje. 

8. Nuo 2023 m. vasario 16 d. vyks virtuali rajono Konkurso darbų paroda. Paroda bus 

publikuojama Organizatoriaus internetinėje svetainėje ir FB paskyroje. 

9. Dalyvis, užsiregistravęs į Konkursą, sutinka, kad Konkurso dalyvio duomenys bus naudojami 

viešinimo tikslais, organizatorių internetinėse svetainėse ir (ar) pateikiami spaudoje. 

 

IV SKYRIUS 

KONKURSO FINANSAVIMAS 

 

10. Atskiras finansavimas Konkursui nereikalingas 

 

V SKYRIUS  

KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

11. Visi Konkurso dalyviai gauna Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro padėkas. 

12. Geriausiais pripažintų darbų autoriai apdovanojami Organizatoriaus padėkomis 

nugalėtojams ir atminimo dovanėlėmis 

13. Mokytojai, padėję pasiruošti Konkursui, gauna Rokiškio rajono savivaldybės švietimo 

centro pažymas apie vykdytą metodinę veiklą.  

_______________________________________ 
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1 priedas 

 

ROKIŠKIO RAJONO PRADINIŲ 1-2 KLASIŲ MOKINIŲ DAILYRAŠČIO 

KONKURSO „AŠ MOKU DAILIAI RAŠYTI “, SKIRTO VASARIO 16 – AJAI, 

DALYVIO ANKETA 

 
 

Eil. 

Nr.  

Ugdymo įstaiga Mokinio vardas, pavardė Klasė Mokytojo vardas, pavardė 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 


