PATVIRTINTA
Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos
direktoriaus 2020 spalio 7 d.
Įsakymu Nr. V - 114

KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ
5 - 12 KLASIŲ MOKINIŲ POEZIJOS ŠVENTĖS „SAULĖS GRŪDAI“
NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. Šie nuostatai nustato Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5 - 12 klasių mokinių
poezijos šventės „Saulės grūdai“ (toliau – Šventės) tikslus, dalyvius, organizavimo ir apdovanojimo
tvarką.
II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
2. Šventės tikslas - puoselėti pagarbą poetiniam žodžiui, gimtajai kalbai, literatūrai ir
tautos kultūrai, paminėti Jono Pauliaus II metus.
3. Šventės uždaviniai:
3.1. Skatinti domėjimąsi poezija, meniniu žodžiu;
3.2. Skatinti moksleivių kūrybingumą, sudaryti palankias sąlygas saviraiškai;
3.3. Ugdyti suvokimą, kas yra gera literatūra;
3.5. Skatinti Kauno mokyklų / švietimo įstaigų bendravimą bei bendradarbiavimą.
III. DALYVIAI
4. Šventės dalyviai - Kauno miesto ugdymo įstaigų 5 - 12 klasių mokiniai.
5. Konkursas organizuojamas dviem amžiaus grupėms: 5 – 8 klasių ir 9 – 12 (I – IV
gimnazinių) klasių mokiniams.
IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
6. Poezijos šventę organizuoja Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno Jono
Pauliaus II gimnazija.
7. Reikalavimai kūrybos darbams:
7.1.Dalyvis pateikia 5 - 10 savo kūrybos eilėraščių elektroniniu paštu
saulesgrudai@gmail.com iki lapkričio 9 d. Apie gautą laišką informuosime elektroniniu paštu.
7.2. Tekstas rašomas Times New Roman 12 pt šriftu ir 1,5 intervalu tarp eilučių.
Tituliniame puslapyje nurodoma autoriaus pavardė ir darbo pavadinimas rašomas Times New Roman
14 pt šriftu, pavadinimas paryškinamas. Nurodyti mokyklos pavadinimą, autoriaus pavardę, vardą,
klasę, mokytoją (vardas, pavardė, kvalifikacinė kategorija).

V. DARBŲ VERTINIMAS
8. Darbai vertinami dviejose amžiaus grupėse: 5 – 8 klasių mokinių grupė ir 9 – 12 (I –
IV gimnazinių) klasių mokinių grupė.
9. Kūrybos vertinimo kriterijai: savarankiškumas, kūrybiškumas, originalumas,
meniškumas, kalbos ir rašto kultūra.

VI. VIETA IR LAIKAS
10. Kūrinius pristatyti elektroniniu paštu saulesgrudai@gmail.com
iki 2020 m. lapkričio 9 d.
11. Dalyviai su kūriniais pateikia ir skenuotą raštišką tėvų/globėjų/rūpintojų sutikimą
(forma pridedama) dėl mokinio kūrybinių darbų, nuotraukų, filmuotos medžiagos, kurioje yra
užfiksuotas mokinys, skelbimo Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos internetiniame puslapyje
(1 priedas), užpildo ir dalyvių sąrašo lentelę (2 priedas). Telefonas pasiteirauti: G. Mazurkevičienė –
tel. 869477863.
12. Kai kurie dalyviai iki lapkričio 12 d. gaus laišką su kvietimu pristatyti savo kūrybą
(neprivaloma).
13. Visi dalyviai kviečiami į Šventės baigiamąjį nuotolinį renginį 2020 metų lapkričio
19 d. 13 val. ZOOM platformoje. Prisijungimo kodas bus atsiųstas į elektroninio pašto dėžutę, iš
kurios bus išsiųstas laiškas su kūrybos darbais, iki lapkričio 17 dienos 18 val.

VII. VYKDYMO TVARKA
14. Mokinių, dalyvaujančių Šventėje, eilėraščius aptaria Lietuvos rašytojų sąjungos
Kauno skyriaus poetai, mokytojai ekspertai, mokinių poezijos konkursų nugalėtojai.
15. Laureatai skelbiami baigiamojo renginio metu.
16. Šventės dalyviai ir jų mokytojai apdovanojami padėkos raštais ir atminimo
dovanėlėmis.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Šventės dalyviai sutinka, kad šventės metu užfiksuota vaizdo medžiaga būtų
skelbiama gimnazijos interneto puslapyje viešinimo tikslais.
______________

Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų
5 - 12 klasių poezijos šventės „Saulės grūdai“ nuostatų
1 priedas

SUTIKIMAS
DĖL MOKINIO KŪRYBINIŲ DARBŲ, NUOTRAUKŲ, FILMUOTOS MEDŽIAGOS,
KURIOJE YRA UŽFIKSUOTAS MOKINYS, SKELBIMO KAUNO JONO PAULIAUS II
GIMNAZIJOS INTERNETO ERDVĖJE

________________
(data)

________
(vieta)

Aš, _________________________________________________________________,
būdamas ________________________________________________________ (toliau – Vaikas)
(vaiko vardas, pavardė)

įstatyminiu atstovu ir atstovaujantis Vaiko interesus,
1) __________________________, kad Vaikas būtų fotografuojamas ir (ar) filmuojamas(a)
sutinku / nesutinku
poezijos šventės „Saulės grūdai“ metu, o vaizdo medžiaga būtų skelbiama Kauno Jono Pauliaus II
gimnazijos interneto erdvėje konkurso viešinimo tikslais;
2) _________________________, kad Vaiko kūrybiniai darbai būtų publikuojami gimnazijos
sutinku / nesutinku
interneto erdvėje;
3) _________________________, kad Vaiko pasiekimai būtų publikuojami gimnazijos
sutinku / nesutinku
interneto erdvėje pristatant poezijos šventės dalyvius.
Šis sutikimas pasirašomas, skenuojamas ir siunčiamas kartu su kūriniais el. paštu
saulesgrudai@gmail.com ir saugomas Kauno Jono Pauliaus II gimnazijoje.
_________________
(parašas)

_______________________
(vardas ir pavardė)

Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų
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KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ
5 - 12 KLASIŲ MOKINIŲ POEZIJOS ŠVENTĖS „SAULĖS GRŪDAI“
Dalyvių sąrašas
______________________________________
(mokyklos pavadinimas)
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Moksleivio vardas, pavardė,
klasė

Darbo pavadinimas

Mokytojo vardas, pavardė

Mokytojo el. pašto
adresas

