
 PATVIRTINTA 
        Kauno rajono švietimo 

centro direktorės 2019 m. gruodžio 11d.  
        įsakymu Nr. T1-125 

 

RESPUBLIKINIO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PROZININKŲ KONKURSO 

„ŽMOGUS GAMTOJE, GAMTA ŽMOGUJE“, SKIRTO PAMINĖTI RAŠYTOJO VLADO 

DAUTARTO 93-IĄSIAS GIMIMO METINES, NUOSTATAI 

 
I. BENDROJI DALIS 

1. Respublikinio bendrojo ugdymo mokyklų  jaunųjų prozininkų konkurso „Žmogus gamtoje, 

gamta žmoguje“ konkurso nuostatai parengti remiantis Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklų 

mokinių dalykinių olimpiadų ir konkursų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 2016 m. 

gruodžio 6 d. įsakymu Nr. T1-139. 

2. Šie nuostatai reglamentuoja Konkurso tikslą, uždavinius, dalyvius, reikalavimus 

konkursiniams darbams, jų vertinimo kriterijus, Konkurso organizavimo bei laureatų apdovanojimo 

tvarką. 

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

3. Konkurso tikslas – kūrybingai paminėti rašytojo Vlado Dautarto 93-iąsias gimimo metines. 

4. Konkurso uždaviniai: 

 ugdyti aktyvius piliečius, kūrybiškai suvokiančius kultūros vertybes ir gebančius jas 

įprasminti, įgyvendinti pažangias krašto raidos tendencijas. 

 skatinti moksleivių literatūrinę saviraišką, paremtą gamtos stebėjimais ir jutimais. 

 padėti užmegzti kūrybinius ryšius, supažindinti respublikos jaunuosius kūrėjus su 

literatūrine visuomene, įtvirtinti kūrėjo pozicijas technokratinės kultūros fone. 

III. KONKURSO DALYVIAI 

5. Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų  5-12 klasių mokiniai.  

6. Mokiniai skirstomi į keturias grupes: 

 I grupė – 5-6 klasių mokiniai, 

 II grupė – 7-8 klasių mokiniai, 

 III grupė – 9-10 (I-II gimnazijos) klasių mokiniai, 

 IV grupė – 11-12 (III-IV gimnazijos) klasių mokiniai. 



 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

7. Konkursui darbai – 4 miniatiūros – pateikiami iki 2020 m. vasario 14 d. Darbai siunčiami į 

Kauno r. Raudondvario gimnaziją, el. paštu gamtoskalba@gmail.com 

8. Reikalavimai konkursiniams darbams: 

8.1. Konkursinių darbų (4 miniatiūrų) apimtis – iki 700 žodžių. 

8.2. Miniatiūros pateikiamos Microsoft Office Word (*.doc, *.docx ) formatu, 

spausdintos Times New Roman 12 šriftu, taisyklinga lietuvių kalba. 

8.3. Tituliniame lape nurodoma: dalyvio vardas ir pavardė, klasė, mokykla, mokinį 

kunkursui rengusio mokytojo vardas ir pavardė bei kvalifikacinė kategorija, mokyklos 

elektroninio pašto adresas.  

9. Dalyvių skaičius iš vienos ugdymo įstaigos neribojamas. 

10. Vadovaujantis BDAR (Bendrojo Duomenų Apsaugos Reglamento) 6 straipsnio 1 dalies e 

punktu, konkurso organizavimo, statistinių duomenų rinkimo ir diplomo išrašymo tikslais bus 

tvarkomi šie asmens duomenys: konkurso dalyvio vardas, pavardė, mokykla, klasė. Mokytojai 

registruodami mokinius į konkursą, turi gauti jaunesnių nei 14 m. mokinių tėvų sutikimus, dėl 

aukščiau išvardintų duomenų rinkimo. 

11. Papildomą informaciją telefonu teikia Apolionija Koževnikovienė, Raudondvario 

gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui, tel. +370 687 23783. 

 

V. KONKURSINIŲ DARBŲ VERTINIMAS 

12. Konkursinių darbų vertinimo komisiją įsakymu tvirtina Kauno rajono švietimo centro 

direktorius. 

13. Konkursinių darbų vertinimo kriterijai: 

- originalus turinys, 

- raiškos savitumas, 

- kontekstualumas (gebėjimas remtis kultūra). 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

14. Baigiamasis šventinis konkurso renginys ir konkurso dalyvių apdovanojimas vyks 2020 m. kovo 

6 d. Kauno r. Raudondvario gimnazijoje (Atgimimo g. 1, Raudondvaris, Kauno r.). 



15. Konkurso laimėtojai, rašytojo Vlado Dautarto premijos laureatai, ir juos konkursui rengę 

mokytojai bus apdovanoti piniginėmis premijomis. 

16. Mokytojams, parengusiems mokinius konkursui, bus išduodamos Kauno rajono švietimo centro 

pažymos. 

17. Visiems konkurso dalyviams bus įteiktos padėkos ir atminimo dovanėlės. 

 

VII. KONKURSO ORGANIZATORIAI 

Kauno r. Raudondvario gimnazija 

Rašytojo Vlado Dautarto šeima 

Kauno rajono švietimo centras 


