PATVIRTINTA
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. kovo 18 d. sakymu Nr. V-160
KAUNO MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ KETVIRTŲJŲ KLASIŲ MOKINIŲ SAVOS
KŪRYBOS KONKURSO „SAULĖS SPINDULĖLIS“, SKIRTO LAIKINOSIOS SOSTINĖS
ATMINIMO METAMS PAMINĖTI, NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kauno miesto ketvirtų klasių mokinių konkurso „Saulės spindulėlis“, skirto
LAIKINOSIOS SOSTINĖS atminimo metams paminėti, tema „Laiškas Kaunui“ nuostatai
reglamentuoja konkurso tikslus, organizavimo, vertinimo ir dalyvių (nugalėtojų) apdovanojimo
tvarką.
2. Konkursą organizuoja Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno Dainavos
progimnazija.
II SKYRIUS
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Konkurso tikslas – ugdyti mokinių saviraišką, kūrybingumo kompetenciją, puoselėti
gimtąją kalbą, meilę poezijai ir meninei raiškai.
4. Uždaviniai:
 Sudaryti sąlygas mokiniams pajusti kūrybos džiaugsmą.
 Išleisti mokinių kūrybos darbų rinktinę.
III SKYRIUS
DALYVIAI
5. Kauno miesto mokyklų ketvirtų klasių mokiniai: vienas mokinys, kuris kūrė eilėraštį ir
skaitys savo eiles, vienas mokinys, kuris kūrė iliustraciją eilėraščiui.
IV SKYRIUS
KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA, VIETA IR LAIKAS
6.

4 klasių mokinių konkursas „Saulės spindulėlis“ vyks dviem etapais:

6.1. I etapas – mokyklose iki balandžio 10 dienos. Atrenkamas vienas ketvirtos klasės
mokinys iš mokyklos su savos kūrybos eilėmis tema „Laiškas Kaunui“, kurioms iliustraciją
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akvarele arba guašu ant A3 formato lapo gali nupiešti ir kitas (ne eilėraščio kūrėjas) ketvirtos klasės
mokinys.
6.2 II etapas – mieste gegužės 15 d. 13.30 val. Kauno Dainavos progimnazijoje (Partizanų
g.118). Po du mokinius iš mokyklos: vienas pristatys savo eiles, kitas – iliustraciją.
V SKYRIUS
REGISTRACIJA
7. Mokinio kūrybos darbą – eilėraštį (vieną) atsiųsti el. paštu j.vengaliene@yahoo.com:
Times New Roman šriftu (12 dydžio raidėmis) iki balandžio 15 d. ir atspausdintą, bei nupieštą
eilėms iliustraciją atnešti į Kauno Dainavos progimnazijos (Partizanų g. 118) raštinę iki balandžio
17 d. Darbuose turi būti nurodytas pavadinimas, autoriaus vardas, pavardė, mokykla, klasė,
mokytojos vardas ir pavardė, piešinio autoriaus rekvizitai užrašomi kitoje piešinio pusėje aiškia
rašysena. Tel. pasiteiravimui 8 682 15 375.
Patvirtinimą apie eilėraščio gavimą atsiųsime į el. paštą, iš kurio buvo išsiųstas eilėraštis
(jei negausite patvirtinimo, skambinkite tel. 8 682 15 375)
VI SKYRIUS
VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS
8. Vertinant bus atsižvelgiama į temos suvokimą, vaizdumą, rimavimo techniką,
individualumą, originalumą, kalbinę raišką, sceniškumą, meninę raišką.
9. Konkurso dalyviai bus apdovanoti organizatorių bei rėmėjų prizais. Visi konkurse
dalyvavę mokiniai ir mokytojai bus apdovanoti padėkos raštais.
VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10. Numatomas rezultatas - išleistas mokinių kūrybos leidinys.
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KONKURSO ORGANIZATORIAI
Jolanta Vengalienė – Kauno Dainavos progimnazijos direktorė.
Ramunė Barkauskienė – Kauno Dainavos progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė.
Asta Bagdonaitė – Kauno Dainavos progimnazijos dailės mokytoja.

VERTINIMO KOMISIJA
Pirmininkė – Audronė Antanavičienė – Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė.
Nariai:
Albina Kalvinskaitė – Kauno Dainavos progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.
Zenė Sadauskaitė – poetė.
Danutė Giržadienė – Kauno B.Brazdžionio mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė.
Aušra Kvederaitienė – Kauno Dainavos progimnazijos istorijos mokytoja ekspertė.
Edita Kreizienė – Prienų rajono Stakliškių gimnazijos dailės mokytoja metodininkė.

