
 
                                                                                                             PATVIRTINTA 

                                                                                                             Akmenės rajono Ventos gimnazijos  

                                                                                                             Direktorės įsakymu 2022-11-03 

                                                                                                             Nr. V-57 

 

 

AKMENĖS RAJONO PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IR PRADINIŲ KLASIŲ 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ,  

RAIŠKIOJO SKAITYMO/DEKLAMAVIMO KONKURSO  

„SULAUKUS ŽIEMOS“ 

NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

     1. Respublikinio priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, raiškiojo skaitymo/deklamavimo konkurso ,,Sulaukus žiemos“, (toliau 

- Konkurso) nuostatai reglamentuoja Konkurso tikslus, laiką, vietą, trukmę, dalyvius, vertinimą ir 

dalyvių apdovanojimo tvarką. 

    2. Konkursą organizuoja Akmenės rajono Ventos gimnazija ir ikimokyklinio ugdymo 

skyrius ,,Berželis“.  

     Organizacinė grupė: 

     2.1. Daiva Gricienė, Akmenės rajono Ventos gimnazijos direktorė; 

                      2.2. Violeta Budzinauskienė, Akmenės rajono Ventos gimnazijos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui; 

                      2.3. Aistė Momkauskienė, Akmenės rajono Ventos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo 

skyriaus ,,Berželis“ švietimo padalinio vadovė;  

    2.4. Viktorija Mockuvienė, Akmenės rajono Ventos gimnazijos ir ikimokyklinio ugdymo 

skyriaus ,,Berželis“ vyresnioji specialioji pedagogė; 

 2.5. Renata Janulienė, Akmenės rajono Ventos gimnazijos ir ikimokyklinio ugdymo 

skyriaus ,,Berželis“ vyresnioji logopedė; 

                      2.6. Andželika Adolevskienė, Akmenės rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės 

tarnybos vyresnioji specialioji pedagogė; 

                      2.7. Gražina Kazlauskienė, Akmenės rajono Ventos gimnazijos lietuvių kalbos 

vyresnioji mokytoja; 

    2.8. Elena Čiobienė,  Akmenės rajono Ventos gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja 

metodininkė; 

                      2.9. Zita Staškienė, Akmenės rajono Ventos gimnazijos dailės ir technologijų vyresnioji 

mokytoja; 

                      2.10. Vytenis Rimkus, Akmenės rajono Ventos gimnazijos technologijų vyresnysis 

mokytojas. 

     3. Informacija apie Konkursą skelbiama Akmenės rajono Ventos gimnazijos 

internetiniame puslapyje https://venta.akmene.lm.lt  

 

 

II. KONKURSO  TIKSLAI 

 

     4. Konkurso tikslai: 

     4.1. tobulinti meninę saviraišką, kūrybinį aktyvumą;  

     4.2. ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų pasitikėjimą savo jėgomis; 

                      4.3. lavinti taisyklingos tarties, kirčiavimo, raiškumo ir intonacijos įgūdžius; 

    4.4. skatinti domėtis literatūra ir menine veikla. 

 

 

https://venta.akmene.lm.lt/


 

 

 

III. KONKURSO EIGA 

 

                      5. Padedant pagalbos mokiniui specialistui ir/arba pedagogui, vaikas pasirenka (arba jam 

parenkamas) kūrinys (pasaka, eilėraštis). Renkantis kūrinį rekomenduojama su vaiku aptarti tai, kad 

skaitoma pasaka arba deklamuojamas eilėraštis turės būti iliustruojamas A4 formatu (esant poreikiui 

pagalbos galima kreiptis į mokykloje dirbantį dailės mokytoją).   

                      5.1. Nupieštas piešinys turi būti nufotografuotas (kokybiška nuotrauka), atsiųstas į 

organizatorių nurodytą el. pašto adresą iki 2022-11-21. Į konkursą piešinio originalo vežti nereikia.   

                      

 

IV. LAIKAS, VIETA, TRUKMĖ 

 

     6. Konkursas vyks 2022 m. gruodžio 1 d. Akmenės rajono Ventos gimnazijoje (Ventos  

g. 13, LT – 85330, Venta). 

     7. Konkurso dienotvarkė: 

    7.1. 9.45 – 10.00 val. –  dalyvių atvykimas ir registracija; 

     7.2. 10.00 – 10.15 val. – Konkurso pradžia; 

     7.3. 10.15 – 11.00 val. – Eilėraščių skaitymas/deklamavimas. 

     7.4. 11.00 – 11.45 val. – Konkurso refleksija, apdovanojimai. 

 

 

V. KONKURSO DALYVIAI 

 

      8. Konkurse dalyvauja Akmenės rajono priešmokyklinio amžiaus vaikai ir pradinių 

klasių mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių ir juos ruošiantys pagalbos mokiniui 

specialistai, pedagogai.  

      

VI. DALYVIŲ REGISTRACIJA 

  

     9.  Dalyvių registracija vyksta iki 2022 m. lapkričio 18 d.  

            10. Dalyvių paraiškas siųsti Konkurso organizatoriams elektroniniu paštu 

renata.januliene@ventosgimnazija.lt, tel. nr. 8-679-37791. Registracijos lentelė (1 priedas).  

     

VII. KONKURSO VERTINIMAS  

 

11. Konkurso vertinimo komisija sudaroma iš Konkursą organizuojančios įstaigos 

pedagogų, kviestinių svečių.  

12. Komisija įvertinusi dalyvių skaitomas pasakas/deklamuojamus eilėraščius, pagal 

nustatytus kriterijus suskirstys užimtas vietas tokia tvarka:  

12.1. priešmokyklinio ugdymo amžiaus grupė I, II, III vietos; 

12.2. pirmos klasės amžiaus grupė I, II, III vietos; 

12.3. antros klasės amžiaus grupė I, II, III vietos; 

12.4. trečios klasės amžiaus grupė I, II, III vietos; 

12.5. ketvirtos klasės amžiaus grupė I, II, III vietos.  

13. Tokia pat tvarka komisija suskirstys užimtas vietas dalyvių pateiktų iliustracijų.  

14. Raiškiojo skaitymo/deklamavimo vertinimo kriterijai: 

14.1. kūrinio atitiktis skaitovo amžiui; 

14.2. sceninė laikysena (stovėsena, kūno plastika); 

14.3. skaitovo kalbos taisyklingumas (tartis, kirčiavimas, raiškumas, intonacija); 

14.4. gebėjimas perteikti kūrinio mintį skaitant/deklamuojant, iliustruojant; 

14.5. originalumas skaitant/deklamuojant, iliustruojant; 

14.6. meninių raiškos priemonių parinkimas ir pritaikymas.  



 

 

 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Organizatoriai turi teisę keisti ir papildyti Konkurso nuostatus, iš anksto apie tai 

informavę   dalyvius.  

   16. Konkurso dalyviams įteikiami Akmenės rajono Ventos gimnazijos direktoriaus 

padėkos raštai, diplomai. 

   17. Mokytojams, ruošusiems mokinius Konkursui, išduodamos pažymos apie metodinę 

veiklą. 

 

 



 

 
Raiškiojo skaitymo/deklamavimo konkurso nuostatų 

1 priedas 

 

REGISTRACIJA Į RAIŠKIOJO SKAITYMO/DEKLAMAVIMO KONKURSĄ 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas .................................................................................................................. 

Elektroninis paštas .................................................................................................................................... 

Ugdymo įstaigos adresas .......................................................................................................................... 

 

Priešmokyklinio ugdymo grupė 

 

 

 

1 klasė 

 

 

 

2 klasė 

 

 

3 klasė 

 

 

4 klasė 

 

  

Eil. 

Nr. 

Vaiko vardas, pavardė Mokytojo, ruošusio vaiką konkursui  

vardas, pavardė, pareigybė 

1.   

2.   

3.   

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Mokytojo, ruošusio mokinį konkursui  

vardas, pavardė, pareigybė 

1.   

2.   

3.   

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Mokytojo, ruošusio mokinį konkursui  

vardas, pavardė, pareigybė 

1.   

2.   

3.   

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Mokytojo, ruošusio mokinį  konkursui 

vardas, pavardė, pareigybė 

1.   

2.   

3.   

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Mokytojo, ruošusio mokinį konkursui 

vardas, pavardė, pareigybė 

1.   

2.   

3.   


