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           LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO KĖDAINIŲ „AUŠROS“ 

PROGIMNAZIJA 

 

RAJONINĖS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR  PIRMŲ KLASIŲ SPECIALIOJO IR 

BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ UGDYTINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI 

POREIKIŲ, VIKTORINOS NUOSTATAI 

 

                         I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

              1.  Rajoninės priešmokyklinio ugdymo ir pirmų klasių specialiojo ir bendrojo ugdymo įstaigų 

ugdytinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių,  viktorinos „Kartu su draugu“ nuostatai nustato 

mokinių kūrybinių darbų tikslą ir uždavinius, organizavimo tvarką. 

             2. Nuostatai skelbiami Lietuvos sporto universiteto Kėdainių ,,Aušros“ progimnazijos 

internetinėje svetainėje www.ausra.rygveda.lt ir Kėdainių ŠPT 2018 metų lapkričio  mėnesio veiklos 

plane. 

3. Viktoriną organizuoja: LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Rita Lukoševičienė, spec. pedagogės-metodininkės Asta Dikidži ir Daiva Plungienė, logopedė-

metodininkė Laisvė Sarulienė,  mokytoja-metodininkė Erika Lavrukėnienė, lopšelio – darželio „Varpelis“ 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Miliškevičienė, mokytoja-metodininkė Rita Klimakova. 

4. Kontaktai pasiteirauti : tel. 8-686-75274 (Laisvė Sarulienė), el. paštu: slaisve@ gmail.com 

 

                                                       II.TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

             5. Projekto tikslas – skatinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių socialinę raidą. 

            6. Uždaviniai:  

            6.1. leisti ugdytiniams atskleisti mąstymo ir kūrybinius gebėjimus, 

            6.2. ugdyti pastabumą supančiai aplinkai, gebėjimą analizuoti ir kurti, 

            6.3. tobulinti mokinių komunikacines kompetencijas, gebėjimą dirbti komandoje, 

            6.4. plėtoti Kėdainių rajono mokymo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą.  

             

                                 III. DALYVIAI 

 

7. Kėdainių rajono ikimokyklinių įstaigų priešmokyklinių grupių auklėtiniai ir  pirmų klasių 

mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių (po 2-3 mokinius). 

 

              IV. ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

8. Pristatyti užkoduotą namų darbą: pasirinktą mįslę pavaizduoti popieriaus lape (atlikimo 

technika pagal pasirinkimą) ir užminti žodžiu. 

9. Atliekami individualūs ar grupiniai kūrybiniai darbai. 

10. Darbų matmenys: A3 formatas 

11. Kiekvieno darbo apačioje dešinėje pusėje turi būti priklijuota darbo metrika 

(10cmx3cm), kurioje Times New Roman 12 šr. nurodoma: darbo autoriaus (-ių) vardas, pavardė, amžius, 

atstovaujama ugdymo įstaiga, mokytojo vardas, pavardė.  

12. Kiekviena įstaiga užpildo dalyvio anketą ir  siunčia   el. pašto adresu:  slaisve@ 

gmail.com iki 2018 m. lapkričio   14  d.   ( anketa pridedama).   

13. Viktorina vyks lapkričio 27 dieną 9.00 val. Lietuvos sporto universiteto Kėdainių 

„Aušros“ progimnazijos aktų salėje. 

 



 

 

V. NUMATOMAS REZULTATAS 

 

1. Visi viktorinos dalyviai bus apdovanojami padėkos raštais. Mokinius viktorinai 

rengusiems pedagogams išduodamos LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos pažymos.  

2. Mokinių kūrybiniai darbai bus patalpinti internetinėje erdvėje adresu 

www.ausra.rygveda.lt. 

 

 

 

 

VIKTORINOS „KARTU SU DRAUGU“ REGISTRACIJOS ANKETA 

 

 

Pilnas ugdymo  įstaigos pavadinimas                                

 

Pedagogo vardas, pavardė,  kvalifikacinė kategorija      

 

Ugdytinio (-ių) vardas, pavardė 

 

Pedagogo telefonas  

 

Pedagogo elektroninis paštas  

 

Darbus atsiųsti adresu: slaisve@ gmail.com iki 2018 m. lapkričio 14 d . 

 

 


