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Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo 

gimnazijos laikinai einančio direktoriaus pareigas  

2021 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V-95 

 

RAŠINIŲ KONKURSO 

,,AŠ MYLIU SAVO SENELIUS‘‘ 

NUOSTATAI 

I. Bendroji dalis 

Konkursas ,,Aš myliu savo senelius‘‘ 2 – 4 klasių mokiniams bei jų seneliams, skirtas 

Pagyvenusių žmonių mėnesiui paminėti. 

Konkurso organizatoriai: 

Kauno miesto pradinių klasių mokytojų metodinis būrelis; 

Kauno miesto pradinių klasių mokytojų sąveikos tobulinimo iniciatyvinė – kūrybinė grupė 

,,Vaikas – mokykla – šeima’’; 

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija; 

Kauno švietimo inovacijų centras. 

II. Konkurso tikslas 

Konkursas organizuojamas dviem etapais: ugdymo įstaigoje ir mieste. 

Pirmame etape dalyvauja visi norintys 2 – 4 klasių mokiniai, jų seneliai. Ugdymo įstaigoms 

paliekama teisė pačioms organizuoti konkursą, pasirenkant formą ir laiką. Konkurso dalyviai  mokiniai 

rašo rašinį tema ,,Pagiry maža trobelė, seka pasaką senelė...‘‘. Konkurso dalyviai seneliai rašo rašinį 

tema ,,Mano vaikystės pasaka‘‘.  Ugdymo įstaigoje atrenkami geriausi  rašiniai. 

Ugdymo įstaigos iki 2021 m. spalio 22 d.  geriausius rašinius pristato į Kauno Gedimino 

sporto ir sveikatinimo gimnaziją  (Aukštaičių 78, Kaunas) nuo 8.00 iki 16.00 val. ir paduoda 

budinčiajam. Rašinys rašomas ranka lietuvių kalbos sąsiuvinio dvilapyje. Darbe nurodoma: 

 Darbo pavadinimas (rašinio tema); 

 Autoriaus vardas, pavardė; 

 Ugdymo įstaigos pavadinimas, klasė; 

 Mokytojo vardas, pavardė, el. paštas ir telefonas. 
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Miesto konkursui pateikiami darbai turi būti tvarkingi, estetiški. Iš vienos ugdymo įstaigos 

galima pateikti ne daugiau kaip 10 darbų. 

 

IV. Rašinių vertinimas. Nugalėtojų apdovanojimas. 

Vertinimo kriterijai: originalumas, kūrybiškumas, temos atitikimas. Geriausių darbų 

autoriai bus informuojami asmeniškai. Jų kūryba paviešinta virtualioje erdvėje. 

 Pagal esamą covid situaciją nugalėtojų apdovanojimo renginys planuojamas kontaktiniu 

būdu.  

V. Vertinimo komisija 

Jolanta Vengalienė – Kauno m. pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė; 

Kauno m. pradinių klasių mokytojų sąveikos tobulinimo iniciatyvinės – kūrybinės  grupės 

,,Vaikas – mokykla – šeima’’ narės. 

 

Kilus neaiškumui, skambinti Virginijai Ručienei tel. 8 679 50 349 arba                          

Loretai Bankauskienei  tel. 8 675 01 607. 

__________________________ 

 

 


