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RESPUBLIKINIO RAŠINIO KONKURSO „LAIŠKAS MAMAI!“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Rašinio konkurso ,,Laiškas mamai!“ (toliau – Konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso 

tikslus, reikalavimus rašiniui, konkurso organizavimo, vertinimo, rezultatų paskelbimo ir nugalėtojų 

apdovanojimo tvarką. 

2. Konkursas skirtas 3–4 klasių mokiniams ir 3–4 klasių mokiniams, turintiems specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių.  

3. Konkurso organizatorius – Kėdainių r. Akademijos gimnazija.  

4. Informacija apie konkursą skelbiama Kėdainių r. Akademijos gimnazijos interneto svetainėje 

http://www.akademijos.kedainiai.lm.lt/ ir Akademijos gimnazijos facebook paskyroje. 

 

II. KONKURSO TIKSLAS 

 

5. Konkurso tikslas – lavinti ir skatinti mokinių kūrybinius gebėjimus. 

 

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

6. Konkurse dalyvauja 3–4 klasių mokiniai ir 3–4 klasių mokiniai, turintys specialiųjų ugdymo(si) 

poreikių. Skiriamos 4 mokinių grupės: 

1)  3 klasių mokiniai; 

2)  4 klasių mokiniai; 

3)  3-4 klasių mokiniai, turintys specialiųjų ugdymo(si) poreikių ir besimokantys pagal pritaikytas 

programas; 

4) 3–4 klasių mokiniai, turintys specialiųjų ugdymo(si) poreikių ir besimokantys pagal 

individualizuotas programas.  

7. Konkursas vykdomas dviem etapais. 

7.1. Pirmasis etapas vyksta mokykloje. 

7.2. Antrasis etapas vyksta Kėdainių r. Akademijos gimnazijoje.  

8. Antram etapui mokyklos atrinktus (ne daugiau kaip 4 iš kiekvienos grupės) kartu su užpildyta 

konkurso dalyvio anketa(-omis) (1 priedas) siunčia elektroniniu paštu 

konkursas.akademijosgimnazija@gmail.com nuskenuotus rašinius arba siunčia darbų originalus 

adresu: Akademijos gimnazija, Jaunimo g. 2, 58339 Akademija, Kėdainių r. (Konkursui „Laiškas 

mamai!“) iki 2022 m. balandžio 27 dienos. 

http://www.akademijos.kedainiai.lm.lt/
mailto:konkursas.akademijosgimnazija@gmail.com


IV. REIKALAVIMAI RAŠINIUI 

 

9. Darbai rašomi tik laiško forma, liniuotame A4 formato lape. Rašinio apimtis ne daugiau kaip 1 

A4 formato lapas rašytinio teksto. Rašinys rašomas ranka, rašytinėmis raidėmis, rašaliniu parkeriu. 

Korektūros priemonėmis (juostelėmis, pieštukais, tepikliais ir pan.) naudotis negalima. Rašinį 

galima ir iliustruoti. 

10.  Rašinių autoriais gali būti tik pavieniai mokiniai.  

 

V. RAŠINIŲ KONKURSO VERTINIMAS IR REZULTATŲ PASKELBIMAS 

 

11. Konkursui pateiktus rašinius vertins Kėdainių r. Akademijos gimnazijos direktoriaus įsakymu 

patvirtinta komisija. 

12. Rašiniai bus vertinami pagal šiuos atrankos kriterijus:  

- originalumas; 

- argumentuotas savo minčių dėstymas;  

- kūrybiškumas;  

- laiško forma ir kalbos taisyklingumas;  

- estetiškumas. 

13. Konkurso komisija pateiktus rašinius vertins balandžio 28 dieną. 

14. Kiekvienoje grupėje bus išrinkta po tris laimėtojus (I, II, III vietos). 

15. Konkursui pasibaigus, rašiniai ar rašiniuose išsakytos mintys gali būti skelbiami viešojoje 

erdvėje, tačiau siekiant užtikrinti rašinio autoriaus duomenų apsaugą prie darbo ar jo minčių bus 

nurodomas tik mokinio(-ės) vardas ir miestas. 

16. Rašiniai bus nevertinami ir netalpinami svetainėje http://www.akademijos.kedainiai.lm.lt/ ar  

Akademijos gimnazijos facebook paskyroje, jeigu bus kopijavimo iš interneto požymių bei neatitiks 

konkurso sąlygų, darbų siuntimo ir atlikimo reikalavimų. 

 

VI. KONKURSO NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 

 

17. Kiekvienos grupės I, II, III vietų laimėtojai gaus diplomus. Pirmosios vietos laimėtojai bus 

apdovanoti organizatorių įsteigtais prizais. Pedagogams, konsultavusiems mokinius, bus išduotos 

metodinės veiklos pažymos.  

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Papildoma informacija apie konkursą teikiama telefonais:  

 - pradinių klasių mokytoja metodininkė Sigita Poškevičienė (tel. 8 685 50 481); 

 - spec. pedagogė-logopedė metodininkė Jolanta Krasauskienė (tel. 8 650 90 336). 

19. Konkurse dalyvaujantis dalyvis sutinka su visomis konkurso sąlygomis ir šiomis nuostatomis. 

_______________________ 

 

http://www.akademijos.kedainiai.lm.lt/


 

Rašinio konkurso  

„Laiškas mamai!“ 

1 PRIEDAS 

 

RAŠINIO KONKURSO „LAIŠKAS MAMAI!“ 

DALYVIO 

ANKETA 

 

Rašinio pavadinimas 

Mokinio/ės vardas, pavardė 

Klasė 

Programa (bendroji, pritaikyta, individualizuota), pagal kurią mokomas mokinys/ė 

Mokymo įstaigos pavadinimas 

Pedagogo vardas, pavardė, kvalifikacinė kategorija 

Kontaktai (telefonas, el. paštas) 

 

 

BŪTINA UŽPILDYTI VISUS LAUKUS!  

 

 


