PATVIRTINTA
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-76
KAUNO MIESTO MOKINIŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSO
SĄLYGOS
I SKYRIUS
BENDROSIOS SĄLYGOS
1. Kauno miesto mokinių meninio skaitymo konkurso (toliau – Konkursas) sąlygos
parengtos vadovaujantis Bendraisiais Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų bei kitų renginių
nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. vasario 26 d.
Nr. ISAK- 426 bei Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus 2017 m. gruodžio
12 d. įsakymu Nr. R1-810 patvirtintomis Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso sąlygomis.
2. Šios sąlygos reglamentuoja Konkurso tikslus, rengimą, organizavimo laiką, tvarką
ir vedimą bei dalyvių apdovanojimą.
II SKYRIUS
KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Konkurso tikslas – ugdyti kūrybingą, mąstančią ir iškalbingą individualybę.
4. Konkurso uždaviniai:
4.1. skatinti mokinius domėtis literatūra;
4.2. ugdyti mokinių kūrybiškumą;
4.3. puoselėti mokinių meninio žodžio suvokimą ir raišką.
III SKYRIUS
KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
5. Konkurse gali dalyvauti visų tipų Kauno miesto lietuviškų mokyklų 5–12 klasių
mokiniai.
6. Skaitovai gali skaityti vieną poezijos kūrinį arba vieną prozos kūrinio ištrauką
lietuvių kalba.
7. Skaitovo skaitomo kūrinio trukmė iki 5 minučių, poetinės (literatūrinės)
kompozicijos trukmė – ne daugiau kaip 10 minučių. Poetinės kompozicijos dalyvių skaičius – ne
daugiau kaip 8.
8. Jei skaitovas ar poetinės (literatūrinės) kompozicijos kūrėjai viršija nurodytą
programos trukmę, vertinimo komisija turi teisę programą nutraukti.
9. Skaitovų konkursas organizuojamas ir jo dalyviai vertinami dviejose amžiaus
grupėse: 5–8 klasių ir 9–12 klasių.
10. Konkursas vyksta etapais:
10.1. Mokyklos etapas vyksta gruodžio – vasario mėnesiais. Mokykloje išrinkti
geriausi, originaliausi skaitovai (1-2 iš 5–8 klasių grupės ir 1-2 iš 9–12 klasių grupės) bei poetinės
(literatūrinės) kompozicijos dalyvauja Kauno miesto etape.
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10.2. Kauno miesto etapas organizuojamas Kauno pedagogų kvalifikacijos centre
2019 m. kovo 12 d. 13 val. (5–8 klasių skaitovai ir kompozicijos); kovo 13 d. 13 val. (9–12 klasių
skaitovai ir kompozicijos). Finalas numatomas kovo 15 d.
11.

Paraiškas apie dalyvavimą Konkurse (paraiškos forma pridedama, 1 priedas)

siųsti iki 2019 m. kovo 5 d. el. adresu skaitovukonkursas@gmail.com
12.

Skaitovų vertinimo kriterijai pridedami (2 priedas).

13.

Kauno miesto Konkurso laimėtojai apdovanojami 2019 m. gegužės/birželio

mėn. vyksiančioje miesto konkursų ir olimpiados laureatų pagerbimo šventėje.
14.

Kauno miesto Konkurso etapo laimėtojai dalyvaus šalies konkurse.

PASTABA.
Meninio skaitymo konkursui šiemet bus reikalingas sutikimas dėl asmens duomenų
naudojimo. Jei mokinys jaunesnis nei 14 metų, sutikimą turi pasirašyti ir tėvai, o jei vyresnis nei 14
metų pakanka mokinio parašo. Sutikimo forma prisegama (3 priedas). Prašytume atsinešti,
atvykstant į konkursą.
_______________________________

Zita Verbickienė, tel. (8 37) 32 41 58, el. p. zita.verbickiene@kpkc.lt
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Konkurso sąlygų
1 priedas

SKAITOVŲ REGISTRACIJOS FORMA

Mokyklos pavadinimas

Paraiška
dalyvauti Kauno miesto mokinių meninio skaitymo konkurse
2019 m.

Skaitovo
vardas,
pavardė

Klasė Skaitomo kūrinio
autorius ir pavadinimas
(žanras)

Mokinį ruošusio
mokytojo vardas,
pavardė,
kvalifikacinė
kategorija

Mokytojo kontaktiniai
duomenys (telefonas,
elektroninio pašto
adresas)

Pastaba: jei registruojate kompoziciją, prašome nurodyti visų dalyvių duomenis.
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Konkurso sąlygų
2 priedas
PATVIRTINTA
Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centro direktoriaus
2017 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. R1-810
SKAITOVŲ VERTINIMO KRITERIJAI
1. Pasirinkto literatūrinio / poetinio teksto meninė kokybė
Rekomenduotina skaitymui rinktis žinomų, laiko patikrintų ir literatūros kritikų
gerai įvertintų lietuvių autorių grožinės literatūros kūrinius, išsiskiriančius aukšta menine
kokybe. Pastaba: skaityti ne savo kūrybos tekstą.
2. Pasirinkto kūrinio temos / idėjos aktualumas
Rekomenduotina rinktis lietuvių autorių grožinės literatūros kūrinius, keliančius
ir analizuojančius problemas, jaudinančias šiandieninį klausytoją.
3. Pasirinkto kūrinio atitikimas skaitovo amžiui, gyvenimo patirčiai
Skaitovas turėtų žinoti, suprasti ir gebėti vertinti pasirinkto grožinės literatūros
kūrinio keliamas problemas.
4. Skaitovo gebėjimas aiškiai ir suprantamai perteikti klausytojui pasirinkto kūrinio
mintį (temą, idėją)
Skaitovas turi mokėti logiškai ir artikuliuotai papasakoti pasirinktą istoriją,
perteikti jos temą (apie ką pasakoja?) ir idėją (ką nori pasakyti?).
5. Skaitovo gebėjimas emociškai paveikti klausytojus
Skaitovas turėtų gebėti ne tik aiškiai ir suprantamai papasakoti pasirinktą
istoriją, bet ir atskleisti savo emocinį požiūrį į pasakojamą istoriją.
6. Skaitovo gebėjimas išlaikyti pasirinktą objektą – pasakoti klausytojui
Skaitovas turėtų savo istoriją pasakoti klausytojui, kuris jo klausosi, o ne
grindims, sienoms, luboms ir kitiems negyviems objektams.
7. Skaitovo gebėjimas naudoti savo balso diapazoną.
Skaitovas turėtų mokėti kalbėti pakankamai garsiai (dirbtinai nešaukdamas,
nerėkdamas), kad jį girdėtų visi salėje esantys klausytojai.
8. Pasakotojo kalbos kultūros kokybė
Skaitovo norminė lietuvių kalba ir kirčiavimas turėtų būti nepriekaištingi.
9. Papildomų sceninės / teatrinės raiškos priemonių naudojimo tikslingumas (garsai,
muzika, šviesos, kostiumai kt.).
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Poetinių kompozicijų teatrinės raiškos priemonių naudojimas turi būti
minimalus, tik paryškinantis literatūrinio ar poetinio žodžio mintį, atskleidžiantis
kompozicijos temą, idėją.
10. Skaitovo sceninė laikysena (apranga, eisena, stovėsena, kūno plastika)
Skaitovo apranga kukli ir tvarkinga, kūno plastika ir rankų judesiai natūralūs, o
ne specialiai sugalvoti.
___________________
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Konkurso sąlygų
3 priedas
Forma patvirtinta
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-12
SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO DALYVAVIMUI KAUNO MIESTO

MOKINIŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSE
(dalyko pavadinimas)

____________________
(pildymo data)

Aš,

__________________________________________________________________,
(įrašyti mokinio vardą ir pavardę)
1. S u t i n k u / n e s u t i n k u (reikalingą žodį pabraukti), kad:
1.1. Kauno miesto mokinių meninio skaitymo konkurso (toliau – Konkursas) organizatorius
(dalyko pavadinimas)

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras bei vertinimo komisija ir respublikinio etapo organizatorius
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras gautų ir tvarkytų šiuos mano asmens duomenis:
1.1.1. vardą ir pavardę;
1.1.2. telefono numerį;
1.1.3. elektroninio pašto adresą;
1.1.4. klasę;
1.1.5. mokyklą;
2. S u t i n k u / n e s u t i n k u (reikalingą žodį pabraukti), kad:
2.1. mano kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas) būtų
naudojami informacijai apie Olimpiadą pateikti;
3. S u t i n k u / n e s u t i n k u (reikalingą žodį pabraukti), kad:
3.1. mano vardas, pavardė, klasė, mokykla bei surinktų taškų skaičius būtų skelbiami
miesto/rajono arba respublikinio etapo Rezultatų suvestinėje.
4. S u t i n k u / n e s u t i n k u (reikalingą žodį pabraukti), kad:
4.1. prizinės vietos arba pagyrimo rašto, padėkos miesto/rajono arba respublikiniame etape
laimėjimo atveju būtų skelbiami olimpiados laimėtojų sąraše;
4.2. patekimo į Olimpiados trečią etapą atveju mano vardas ir pavardė, klasė bei mokykla
būtų skelbiami viešai pateikiamame kviečiamųjų į III etapą sąraše.
5. Patekimo į respublikinę olimpiadą, atrankos, pasiruošimo į tarptautinę olimpiadą
stovyklas atveju, s u t i n k u / n e s u t i n k u (reikalingą žodį pabraukti), kad:
5.1. mano vardas ir pavardė būtų naudojami renginio organizavimo tikslais (sudarinėjant
apgyvendinimo, maitinimo, keleivių sąrašus ir kt.);
5.2. mano nuotraukos iš respublikinės olimpiados būtų viešinamos internete;
6. Man yra žinomos mano, kaip duomenų subjekto, teisės, nustatytos Lietuvos Respublikos
asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Bendrajame asmens duomenų apsaugos reglamente
bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą: teisė būti informuotam
apie asmens duomenų tvarkymą, teisė susipažinti su savo asmens duomenimis, teisė reikalauti
ištaisyti duomenis, teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“), teisė reikalauti
apriboti duomenų tvarkymą, teisė į duomenų perkeliamumą, teisė nesutikti, teisė reikalauti, kad
asmeniui nebūtų taikomas automatizuotas atskirų sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą.
7. Pateikiu savo duomenis:
Vardas, pavardė
Savivaldybė, miestas
Mokykla
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Klasė
Telefono numeris
Elektroninio pašto adresas
8. Patvirtinu, kad 7 punkte pateikti duomenys yra teisingi.
Mokinys

____________________
____________________
(parašas)
(vardas ir pavardė)
Mokinio tėvai*
____________________
____________________
(parašas)
(vardas ir pavardė)
* Mokinio tėvai (vienas iš tėvų) privalo pasirašyti, jeigu mokinys jaunesnis nei 14 metų.

