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ROKIŠKIO RAJONO PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ SKAITOVŲ 

KONKURSO „SEKU, SEKU PASAKĄ“ 

SĄLYGOS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS SĄLYGOS 

 

1. Rokiškio rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų skaitovų konkurso „Seku, seku 

pasaką“ (toliau- Konkursas) 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 2021 m. gruodžio 14 d.  įsakymu Nr. V-126.  

2. Konkurso sąlygos reglamentuoja Konkurso tikslus, organizavimo tvarką, 

finansavimą, dalyvių vertinimą ir apdovanojimą. 

 

II  SKYRIUS 

TIKSLAI 

 

3. Konkurso tikslai: 

3.1. skatinti priešmokyklinio amžiaus vaikus dalyvauti konkursuose; 

3.2. ugdyti domėjimąsi  pasakojamąja tautosaka ir lietuvių liaudies pasakomis; 

3.3. lavinti gebėjimą aiškiai, raiškiai perteikti pasakos įvykių seką; 

3.4. lavinti komunikacinius gebėjimus ir meninius polinkius. 

 

III SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

 4. Konkurse kviečiami dalyvauti Rokiškio rajono priešmokyklinio ugdymo grupių 

vaikai (6-7 metai). 

 5. Iš kiekvienos šveitimo įstaigos Konkurse gali dalyvauti 1-2 priešmokyklinio 

amžiaus vaikai.  

 6. Vaikai seka pasirinktą lietuvių liaudies pasaką. Pasirodymo trukmė iki 3 min. 

  7. Konkursą rekomenduojama vykdyti dviem etapais: 

7.1. I etapas – įstaigos.  

7.2. II etapas – rajono.  

8. Konkursą organizuoja  Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras, Rokiškio 

rajono priešmokyklinio ugdymo metodinė grupė, Rokiškio lopšelio–darželio „Varpelis“ 

priešmokyklinio ugdymo mokytojos Kristina Gasiūnienė ir Rimutė Mateikienė (toliau –

Organizatorius). 



9. Konkursas vyks 2022 m. kovo 29 d. 13.30 val. Rokiškio rajono savivaldybės 

švietimo centre (P. Širvio g. 1, Rokiškis). 

10. I-ame etape atrinkti skaitovai registruojami  į rajono etapą. Dalyvių registracija 

vykdoma  el. p. rosita@post.rokiskis.lt iki 2022m. kovo 21 d. Registruojantis užpildoma 

dalyvio anketa (1 PRIEDAS). 

11. Užpildyta dalyvio anketa yra patvirtinimas, kad dalyvio asmens duomenys ir 

atvaizdai galės būti naudojami neatlygintinai viešinant renginį Organizatoriaus socialiniuose 

tinkluose ir spaudoje. 

12. Informaciją teikia:  

Kristina Gasiūnienė (8-615 69231, el. p. kristinagasiuniene18@gmail.com);  

Rimutė Mateikienė (8-61200892, el. p. rimutemateikiene@gmail.com);  

Rosita Lasienė (8-687 79405, el. p. rosita@post.rokiskis.lt) 

 

IV SKYRIUS 

FINANSAVIMAS 

 

  

13. Konkurso etapo dalyvių ir mokytojų kelionės ir kitas su tuo susijusias išlaidas 

apmoka siunčianti mokykla. 

 
 

V SKYRIUS 

KONKURSO DALYVIŲ  VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

 

 14. Konkurso dalyvius vertina Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro 

direktoriaus įsakymu patvirtinta vertinimo komisija. 

 15. Konkurso dalyviai vertinami atsižvelgiant į pridedamus vertinimo kriterijus (2 

PRIEDAS). 

 16.  Konkurso nugalėtojai apdovanojami Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro 

padėkomis ir Organizatoriaus įsteigtomis dovanėlėmis. 

 17. Visi Konkurso dalyviai apdovanojami Rokiškio rajono savivaldybės švietimo 

centro padėkomis. 

 18. Mokytojai, parengę dalyvius Konkursui, gauna Rokiškio rajono savivaldybės 

švietimo centro pažymas apie vykdytą metodinę veiklą. 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIEDAS Nr. 1 
 

ROKIŠKIO RAJONO PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

SKAITOVŲ KONKURSO „SEKU, SEKU PASAKĄ“ 

 

DALYVIO ANKETA 
 

 

DALYVIO VARDAS   IR  

        PAVARDĖ 

 

 

 

ŠVIETIMO ĮSTAIGA 

 

 

 

DALYVIO AMŽIUS 

 

 

 

PASAKOS PAVADINIMAS 

 

 

 

MOKYTOJAS, KURIS PADĖJO 

PASIRENGTI KONKURSUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIEDAS Nr. 2 

 

 

ROKIŠKIO RAJONO PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ SKAITOVŲ 

KONKURSO „SEKU, SEKU PASAKĄ“  DALYVIŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

 

 

 kūrinio atitiktis skaitovo amžiui; 

 gebėjimas įtaigiu žodžiu, mintimi ir emocija veikti klausytojus; 

 gebėjimas kalbėti aiškiai, garsiai; 

 sceninė laikysena (stovėsena, kūno plastika). 

 


