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NUOSTATAI 
 
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
1. Žiežmarių mokyklos–darželio ,,Vaikystės dvaras“, Pakertų skyriaus „Aitvaras“ ir Žiežmarių skyriaus 
„Varpelis“ konkursas „Gražiausias lietuviškas žodis“ (toliau – Konkursas) yra viena iš vaikų kūrybinės 
ir meninės raiškos ugdymo formų. 
2. Konkurso nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, uždavinius, dalyvius, organizavimą, sąlygas, 
vertinimo tvarką. 
 
II. TIKSLAS 
3.  Ugdyti domėjimąsi lietuvių kalba, pasitikėjimą savo kalbiniais įgūdžiais ir norą puoselėti kalbą kaip 
savo ir tautos kultūros savastį.  
  
III. UŽDAVINIAI 
4. Ugdyti kūrybinę saviraišką, pažintinę, meninę ir komunikavimo kompetencijas, bendradarbiavimo 
kultūrą. 
5. Ugdyti vaikų patriotiškumą.  
6.  Meninėmis priemonėmis atskleisti  lietuvių kalbos  grožį. 
 
IV. DALYVIAI 
7. Lietuviško žodžio puoselėjimui ir grožiui skirtame piešinių Konkurse kviečiami dalyvauti visi 
kūrybingi, lietuvių kalbai ir dailei neabejingi pradinių klasių moksleiviai, ikimokyklinių  bei 
priešmokyklinių grupių ugdytiniai. 
 
V. ORGANIZAVIMAS 
8. Piešinius pristatyti rengėjams iki 2022 metų vasario 11 d. („Vaikystės dvaro“ klasės ir grupės piešinius 
pristato mokytojai Rūtai Ašmenienei; „Varpelio“ skyriaus grupės – skyriaus vedėjai Alfredai 
Mikalauskienei, „Aitvaro“ grupės – mokytojai Simonai Matačiūnaitei). 
9. Visi darbai  bus eksponuojami  Žiežmarių mokyklos-darželio ,,Vaikystės dvaras“ facebook paskyroje, 
mokykloje-darželyje „Vaikystės dvaras“, Žiežmarių skyriuje „Varpelis“  bei Pakertų skyriuje „Aitvaras“ 
erdvėse iki 2022-03-31d. 
10. Šių nuostatų 8 p. išvardinti asmenys darbų nuotraukas iki 2022 m. vasario 14 d. atsiunčia el. paštu 
info@vaikystesdvaras.lt (kiekvienos grupės ir klasės siųsti atskiru laišku). 
 
VI. KONKURSO SĄLYGOS 
11.  Dalyviai turi A4 formato popieriaus lape pavaizduoti jiems gražiausią lietuvišką žodį. Po kiekvienu 
piešiniu (bet ne ant piešinio) dešiniajame kampe turi būti paklijuota metrika taip, kad informacija būtų 
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matoma parodos lankytojams, ir nurodyti šie duomenys: autoriaus vardas, pavardė, grupės/klasės 
pavadinimas, vaikui talkinusio asmens vardas pavardė. 
12. Piešimo techniką ir priemones kiekvienas dalyvis gali pasirinkti savarankiškai ir konkursui pristatyti 
po 1 savo darbą. 
 
VII. KONKURSO ORGANIZATORIAI 
13. Konkurso koordinatorė - pradinio ugdymo mokytoja  Rūta Ašmenienė. 
13.1 Organizacinė darbo grupė: 
Eglė Raudeliūnienė – direktorė;  
Jūratė Filmanavičienė – pavaduotoja ugdymui; 
Alfreda Mikalauskienė – skyriaus vedėja; 
Simona Matačiūnaitė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja; 
Kristina Kertenienė – pradinio ugdymo mokytoja;  
Aušra Šliužienė – pradinio ugdymo mokytoja; 
Birūta Pilvelienė – pradinio ugdymo mokytoja;  
 
VIII. VERTINIMAS 
14. Direktoriaus įsakymu sudaryta vertinimo komisija iš nelyginio asmenų skaičiaus išrinks konkurso 
nugalėtojus. 
15. Komisija darbus vertins 2022 m. vasario 28 d. 
16. Vertinimo kriterijai: originalumas, estetiškumas,  temos atskleidimas. 
17. Bus skiriamos trys prizinės vietos ir apdovanoti nugalėtojai pagal šias kategorijas: 
1. Ikimokyklinis („Vaikystės dvaro“, „Aitvaro“, „Varpelio“ ikimokyklinio ugdymo grupės). 
2. Priešmokyklinis („Vaikystės dvaro“ ir  „Varpelio“ priešmokyklinio ugdymo grupės) 
3. Pradinis (1 – 2 klasės); 
4. Pradinis (3 – 4 klasės). 
18. Nugalėtojai bus apdovanoti padėkos raštais bei atminimo dovanėlėmis. 
 
IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
19. Kilus klausimams dėl Konkurso nuostatų ar organizavimo tvarkos, dalyviai gali kreiptis į 
organizatorius. 
20. Informacija apie Konkursą skelbiama Žiežmarių mokyklos-darželio ,,Vaikystės dvaras“ interneto 
svetainėje bei Žiežmarių mokyklos-darželio ,,Vaikystės dvaras“ facebook paskyroje. 
21. Suformuoti kiekvienos grupės/klasės koliažai bus talpinai Žiežmarių mokyklos-darželio ,,Vaikystės 
dvaras“ interneto svetainėje bei Žiežmarių mokyklos-darželio ,,Vaikystės dvaras“ facebook paskyroje. 


