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PANEVĖŽIO R.  PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ SKAITYMO SKATINIMO PROJEKTO 

„KARTU SKAITYTI GERA...“ KONKURSO „VIENA KNYGA“ 

NUOSTATAI  

  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Panevėžio r. pradinių klasių mokinių projekto „Kartu skaityti gera...“ (toliau Projektas) 

konkursas „Viena knyga“ (toliau Konkursas) yra viena iš mokinių skaitymo skatinimo formų.  

         2. Konkurso nuostatai reglamentuoja Konkurso tikslą, uždavinius, organizavimo tvarką, 

vertinimą, dalyvių apdovanojimą. 

 

                                    II. TIKSAS IR UŽDAVINIAI 

 

         3. Konkurso tikslas – mokinių skaitymo motyvacijos skatinimas. 

         4. Uždaviniai: 

         4.1. Gerinti klausymo, kalbėjimo, skaitymo bei rašymo įgūdžius taikant įvairias strategijas; 

         4.2. Įtraukti mokyklos bendruomenę siekiant skaitymo prestižo kėlimo;  

4.3. Diferencijuoti ir individualizuoti mokinių veiklas (klausymą, kalbėjimą, skaitymą, 

rašymą) pagal jų galimybes bei poreikius.  

         

 

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

  

         5. Konkursas vyks 2020 m. balandžio 1 d. 

         6. Konkursą organizuoja Projekto iniciatoriai, Panevėžio r. Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriumi, Panevėžio r. ŠC.   

         7. Konkurse dalyvauja Panevėžio r. pradinių klasių mokiniai. 

         8. Konkurso metu  mokiniai apibendrina skaitytas knygas: 

             1–2 klasės – Ieva Kilienė, Lina Matiukaitė „Skaičių pasakos. Jei mėnulis būtų nulis“; 

             3–4 klasės – Ilona Ežerinytė „Šunojaus diena“.  

         9. Pagrindiniai reikalavimai: 

         9.1. Iki Konkurso: 

9.1.1. Analizuodami knygas, mokytojai taiko pasirinktas klausymo, kalbėjimo, skaitymo bei 

rašymo strategijas; 

9.1.2. Diferencijuojamos ir individualizuojamos mokinių veiklos bei užduotys; 

9.1.3. Į knygų skaitymą įtraukiama mokyklos bendruomenė; 

9.1.4. Projekto veikla viešinama mokyklos, klasės erdvėse, svetainėse: organizuojamos 

kūrybinių darbų parodos, popietės, viktorinos ir kt.; 

9.1.5. Sudaromos dvi mokyklos komandos (1–2 ir 3–4 klasių), dalyvausiančios Konkurse, 

vyksiančiame 2020 m. balandžio 1 d. (Panevėžio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje). 

Pvz., 1–2 klasių koncentro komandą sudaro vienas pirmokas ir vienas antrokas (negali būti 2 

antrokai). Jei ugdymo įstaigose yra kelios paralelinės klasės,  sudaroma tiek koncentro 

komandų, kiek yra paralelių klasių; 

          9.1. 6. Komandų, dalyvausiančių konkurse, registracija vyksta iki 2020 m. kovo 6 d. 

nurodant TIK dalyvausiančių komandų koncentrą ir skaičių NEUŽSIREGISTRAVUSIOS 

KOMANDOS NEBUS PRIIMAMOS Į KONKURSĄ.  

         9.1.7. Tikslius duomenis apie konkurso dalyvius (spausdintinį variantą) BŪTINA atsinešti 

konkurso dieną (1 priedas). 

 

https://docs.google.com/forms/d/1Gr341rMZnwPKKgtYZGe8yK_2dfjGGa3iqZL65xk8IlU/edit?usp=sharing
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IV. MOKYTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

         10. Mokytojas organizuoja vienos knygos skaitymo veiklas, užduotis. 

         11. Mokytojas parengia koncentro mokinių komandą ir dalyvauja baigiamajame projekto 

etape – konkurse. 

  

V. KONKURSO VERTINIMAS BEI DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

  

          12. Konkurso užduotis parengia ir konkurso metu jas vertina užduočių rengimo ir vertinimo 

komisija. 

 13. Kiekvieno koncentro komandos–nugalėtojos apdovanojamos diplomais ir prizais. 

 14. Visi konkurse dalyvavę mokiniai apdovanojami padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis. 

 

VI. PARTNERIAI 

 

15. Panevėžio gamtos mokykla. 

16. Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka. 

17. Panevėžio AJC. 

 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Organizatoriai turi teisę pasirinkti konkurso aptarimo būdą, laiką ir vietą. 

19. Informaciją apie konkursą teikia (Jolanta Andriuškevičienė, tel. 868701621, Sandra 

Daukantienė, tel. 861532732). 

 

___________________________ 
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1 priedas 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas: _________________________________________________ 

 

Eil. 

Nr. 

Komandos koncentras 

(1-2 arba/ir 3-4) 

Mokinių vardai ir pavardės Mokytojų, rengusių 

mokinius, vardai ir pavardės 

    

    

    

    

 

 


