
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 

SKIRTINGŲ GEBĖJIMŲ 1 - 4 KLASIŲ MOKINIŲ 
RAIŠKIOJO SKAITYMO/DEKLAMAVIMO KONKURSO 

„ŽODŽIO SPARNAI TAVO SIELAI, MAMA“ 
NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
           1. Respublikos bendrojo ugdymo mokyklų 1 - 4 klasių skirtingų gebėjimų mokinių raiškiojo 
skaitymo/deklamavimo konkurso (toliau - Konkurso) nuostatai reglamentuoja Konkurso tikslus, 
laiką, vietą, trukmę, dalyvius, vertinimą ir dalyvių apdovanojimo tvarką. 
           2. Konkursą organizuoja Šiaulių „Dermės“ mokyklos pedagogų darbo grupė: 
2.1. konkurso koordinatorė – Alvija Nakvosienė, specialiosios pedagoginės pagalbos ir veiklos 
analizės skyriaus vedėja; 
2.2. pirmininkė – Živilė Bielskienė, Šiaulių „Dermės“ mokyklos logopedė metodininkė; 
2.3. nariai: 
2.3.1. Ginta Martinkienė, Panevėžio švietimo centro metodininkė; 
2.3.2. Jolanta Žukauskienė, Šiaulių „Dermės“ mokyklos logopedė metodininkė; 
2.3.3. Nomeda Medžiaušienė, Šiaulių „Dermės“ mokyklos informacinių technologijų vyresnioji 
mokytoja. 
          3. Informacija apie konkursą skelbiama Šiaulių „Dermės“ mokyklos internetinėje svetainėje 
https://www.dermesm.lt/. 

 
          II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 
4. Konkurso tikslas – ugdyti skirtingų gebėjimų mokinių kalbines kompetencijas. 
5. Konkurso uždaviniai: 
5.1. tobulinti meninę saviraišką, kūrybinį aktyvumą; 
5.2. ugdyti meilę, dėkingumą ir pagarbą Mamai; 
5.3. gilinti šiltus šeimos tarpusavio santykius. 
           

III. KONKURSO DALYVIAI 
 
6. Konkurse dalyvauja Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasių skirtingų gebėjimų 
mokiniai. 

 
          IV. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 
7. Norintys dalyvauti konkurse iki 2022 m. balandžio 29 d. atsiunčia užpildytą dalyvio anketą 
(priedas) ir skaitovo video įrašą į el. p. nomeda.medziausiene@gmail.com. Didesnio dydžio įrašą 
siųsti pasinaudojant https://wetransfer.com/ programos siuntimo paslauga. 
8. Konkursui siunčiamų įrašų pavadinime būtina nurodyti autoriaus (ugdytinio) vardą, pavardę 
ir ugdymo įstaigos pavadinimą. 
9. Skaitovai gali pasirinkti - skaityti ar deklamuoti kūrinį. 
10. Skaitovo pasirodymo trukmė – ne daugiau kaip 5 minutės. 
11. Konkurso rezultatai bus skelbiami 2022 m. gegužės 5 d. Šiaulių „Dermės“ mokyklos 
internetiniame puslapyje http://www.dermesm.lt/. 
Jei skaitovas viršija nurodytą pasirodymo trukmę, vertinimo komisija pasirodymo nevertina. 



 
          V. KONKURSO VERTINIMAS 

 
12. Konkurso vertinimo komisija sudaroma iš Konkursą organizuojančios mokyklos mokytojų. 
13. Eilėraščių skaitymo /deklamavimo vertinimo kriterijai: 
13.1. kūrinio atitiktis skaitovo amžiui; 
13.2. sceninė laikysena (stovėsena, kūno plastika); 
13.3. skaitovo kalbos taisyklingumas (tartis, kirčiavimas, raiškumas, intonacija); 
13.4. originalumas. 

 
          VI. KONKURSO LAIMĖTOJŲ SKATINIMAS 

 
14. Iš visų dalyvių bus išrinkti I, II, III vietų nugalėtojai pagal tikslines grupes atskirai: 
14.1. 1 klasių grupėje: viena pirmoji, dvi antrosios, trys trečiosios vietos; 
14.2. 2 klasių grupėje: viena pirmoji, dvi antrosios, trys trečiosios vietos; 
14.3. 3 klasių grupėje: viena pirmoji, dvi antrosios, trys trečiosios vietos; 
14.4. 4 klasių grupėje: viena pirmoji, dvi antrosios, trys trečiosios vietos. 
15. Komisija pasilieka teisę skirti papildomas nominacijas. 

 
          VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
16. Dalyvavimas konkurse reiškia dalyvių sutikimą, kad filmuota medžiaga būtų naudojama 
(nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų) organizatorių internetinėje 
svetainėje ir/ar socialinio tinklo Facebook uždaroje grupėje. 
17. Organizatoriai turi teisę keisti ir papildyti Konkurso nuostatus, iš anksto apie tai informavę 
dalyvius. 
18. Konkurso dalyviams įteikiami Šiaulių „Dermės“ mokyklos direktoriaus nominacijos, 
padėkos raštai. 
19. Mokytojams, ruošusiems mokinius Konkursui, išduodamos Panevėžio pedagogų švietimo 
centro pažymos apie metodinę veiklą. 
20. Iškilus klausimams, galite kreiptis el. p. zivile.bielskiene@gmail.com, tel.nr. 8 61419589. 
                                                          ___________________ 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Raiškiojo skaitymo/deklamavimo konkurso nuostatų 
 priedas 

 
 

REGISTRACIJA Į RAIŠKIOJO SKAITYMO/DEKLAMAVIMO KONKURSĄ 
 

Mokyklos pavadinimas............................................................................................................... 
Elektroninis paštas...................................................................................................................... 
Mokyklos adresas ...................................................................................................................... 

 
1 klasė 

 
 

 
2 klasė 

 

 
3 klasė 

 

 
4 klasė 
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Eil. 
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Mokinio vardas, pavardė Mokytojo, ruošusio mokinį konkursui,  
pareigos, vardas, pavardė 
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