
PATVIRTINTA 

Kauno švietimo inovacijų centro direktoriaus 

2022 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. V-408 

 

 

KAUNO MIESTO  BENDROJO  UGDYMO MOKYKLŲ 9–12  KLASIŲ MOKINIŲ 

RUSŲ (UŽSIENIO IR GIMTOSIOS)  KALBOS  MENINIO SKAITYMO KONKURSO  

„UŽBURIANTYS POEZIJOS GARSAI…“  

NUOSTATAI  

 

I  SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Kauno miesto  bendrojo  ugdymo mokyklų 9–12 klasių mokinių rusų (užsienio ir gimtosios)  

kalbos  meninio skaitymo konkurso „Užburiantys poezijos garsai…“ nuostatai (toliau – 

Nuostatai) reglamentuoja konkurso tikslą ir uždavinius, dalyvius, keliamus reikalavimus, 

organizavimo, vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką. 

2. Konkurso nuostatai publikuojami Kauno švietimo inovacijų centro internetinėje svetainėje ir 

pateikiami Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų rusų kalbos mokytojams. 

 

II  SKYRIUS  

KONKURSO RENGĖJAI 

 

3. Kauno švietimo inovacijų centras (toliau – KŠIC). 

4. Kauno miesto rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos mokytojų metodinis būrelis. 

5. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus.  

 

III  SKYRIUS  

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

6. Konkurso tikslas – ugdyti kūrybingą, mąstančią ir iškalbingą individualybę.  

7. Konkurso uždaviniai:  

7.1 ugdyti mokinių kūrybiškumą; 

7.2 puoselėti mokinių meninio žodžio suvokimą ir raišką; 

7.3 skatinti viešojo kalbėjimo kompetenciją.  

 

IV SKYRIUS  

KONKURSO VIETA IR LAIKAS 

 

8. Konkursas vyks 2022 m. gruodžio 20 d. 13.30 val. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų 

licėjuje  (Žeimenos g. 66). 
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V  SKYRIUS  

KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

9. Meninio skaitymo konkurse dalyvauja rusų (užsienio) kalbos vienas mokinys iš 9-12 klasių 

koncentro (ne daugiau nei 1 mokinys iš mokyklos). Išimtis yra mokykloms, kurios dirba 

keliuose korpusuose. Rusų (gimtosios) kalbos po 1-2 mokinius iš kiekvienos 9-12 klasės. 

10. Vieną poezijos kūrinį arba vieną prozos kūrinio ištrauką rusų kalba mintinai skaito vienas 

dalyvis. Skaitovo skaitomo kūrinio trukmė – iki 5 minučių.  

 

VI  SKYRIUS  

PATEIKIMAS  

 

11. Konkurso pirmas etapas rengiamas mokyklose iki 2022 m. gruodžio 9 d.  

12. Pirmo (mokyklos) konkurso etapo nugalėtojas dalyvauja antrame (miesto) konkurso etape. 

 

VII SKYRIUS  

KONKURSO VERTINIMAS 

 

13. Vertinimo kriterijai (1–5 taškų už kiekvieną punktą):  

13.1 skaitovo gebėjimas tinkamai perteikti pasirinkto kūrinio mintį (idėją); 

13.2 skaitovo meninio skaitymo įgūdžiai (gebėjimas kalbėti aiškiai, garsiai, natūraliai); 

13.3 skaitovo kalbos taisyklingumas (tartis, kirčiavimas); 

13.4 skaitovo sceninė laikysena (stovėsena, kūno plastika). 

 

VIII  SKYRIUS  

KONKURSO KOMISIJA 

 

14. Konkurso vertinimo komisija: 

Ala Kakoškina – Kauno Juozo Urbšio progimnazijos rusų kalbos mokytoja metodininkė 

(komisijos pirmininkė); 

Ina Jumatova – Kauno tarptautinės gimnazijos rusų kalbos mokytoja ekspertė; 

Ramutė Petrakova – Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos rusų kalbos mokytoja metodininkė; 

Natalija Kliorienė – Kauno Senamiesčio progimnazijos rusų kalbos mokytoja ekspertė; 

Saulius Umbrusevičius – Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriaus 

pavaduotojas neformaliajam ugdymui. 

IX  SKYRIUS  

DALYVIŲ REGISTRACIJA 

 

15. Registracija vykdoma iki 2022 m. gruodžio 15 d. Registracijos nuoroda: 

https://forms.gle/uShV7PUFFVXEhnNy5.  

16. Regitracijoje būtina nurodyti mokinio vardą, pavardę, klasę, mokyklos pavadinimą, kūrinio 

autorių ir pavadinimą (rusų kalba), mokytojo vardą, pavardę, kvalifikacinę kategoriją ir 

mokytojo el. pašto adresą ir telefono numerį. 

 

  

https://forms.gle/uShV7PUFFVXEhnNy5
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X  SKYRIUS 

APDOVANOJIMAI 

17. Visi konkurso dalyviai ir juos ruošę mokytojai bus apdovanoti padėkomis.  

Konkurso (I–III vietos) laimėtojai bus apdovanoti KŠIC direktoriaus diplomais, o juos ruošę 

mokytojai padėkos raštais.  

 

 

_____________________ 


