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ŠALČININKŲ R. SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ 4 KLASIŲ MOKINIŲ KONKURSO 

„MYLĖK LENKŲ KALBĄ“ NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Nuostatai parengti vadovaujantis Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 

17 d. sprendimu Nr. T-531 „Dėl Šalčininkų rajono mokyklų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų 

ir kitų renginių organizavimo“. 

2. Konkurso „Mylėk lenkų kalbą“ (toliau – Konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso 

organizavimo tvarką. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Tikslas – skatinti moksleivių domėjimąsi lenkų kalba, kelti mokinių  raštingumo lygį.  

4. Uždaviniai: 

4.1. suteikti mokiniams galimybę atskleisti teksto suvokimo bei gramatikos žinių gebėjimus; 

4.2. ugdyti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas; 

4.3. ugdyti mokinių pagarbą lenkų kalbai; 

4.4. lavinti mokinių informacinių technologijų įgūdžius. 

 

III. KONKURSO DALYVIAI 

 

5. Šalčininkų rajono 4 klasių mokiniai, besimokantys lenkų dėstomąja kalba. 

 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR EIGA 

 

6. Konkursą organizuoja Šalčininkų rajono Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazija 

(Vilniaus g. 8, Baltoji Vokė, tel. 43-142, Šalčininkų r.). 

7. Vykdymo ir vertinimo komisijos pirmininkas yra skiriamas Baltosios Vokės E. Ožeškovos 

gimnazijos direktoriaus įsakymu. 

8. Užduotis ruošia ir visą konkurso organizavimo darbą vykdo Baltosios Vokės E. Ožeškovos 

gimnazijos direktorės įsakymu sudaryta darbo grupė. 

9.  Užduotys ruošiamos vadovaujantis Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis 

programomis. Konkurso užduotis sudaro teksto suvokimo testas, rašybos taisyklių žinias 

patikrinančios užduotys (-ó, -u; -rz, -ż, -sz ), žodžių rašyba pagal abėcėlę, žinių patikrinimas iš šių 

kalbos dalių: daiktavardžio, veiksmažodžio, būdvardžio, prieveiksmio. 

10. Iš mokyklos (gimnazijos) konkurse gali dalyvauti ne daugiau kaip 2 mokiniai  iš 

kiekvienos ketvirtos klasės. Konkurso dalyvių registracija vykdoma nuo 2022 m. balandžio 4 d. iki 

2022 m. balandžio 8 d. el. paštu elizosmokykla@gmail.com pagal pateiktą formą (1 priedas).  

mailto:elizosmokykla@gmail.com


11. Konkursas vyks 2022 m. balandžio 14 d. 

11.1. Konkurso eiga (jei konkursas vyksta kontaktiniu būdu): 

8.30 – 9.00 val. – dalyvių registracija;  

9.10 – 10.00 val. – užduočių atlikimas: 

- mokiniai skaito atspausdintą tekstą. 

- mokiniai ekrane mato klausimą, kurį papildomai perskaito organizatoriai, o 

telefone/planšetėje pasirenka atsakymą paspausdami atitinkamos spalvos figūrą.   

10.05 – 10.20 val. – pietų pertrauka; 

10.30 – 11.30 val. – edukacinis užsiėmimas Baltosios Vokės kraštotyros muziejuje; 

11:30 – 12.00 val. – rezultatų paskelbimas bei dalyvių apdovanojimas, konkurso 

apibendrinimas. 

11.2. Jei konkursas vyksta nuotoliniu būdu:  

11.2.1.  Konkursas vyks Google platformoje. 

- Prisijungimo nuorodą  išsiųnčiama konkurso vykdymo dieną likus 30 min. iki konkurso 

pradžios.  

11.2.2. Konkurse dalyvaujantys mokiniai gali dalyvauti iš mokyklos ar iš namų. 

11.2.3. Mokinys turi būti aprūpintas atskiru kompiuteriu su įjungta vaizdo kamera, mikrofonu 

bei  internetine prieiga, planšete (išmaniuoju telefonu) su internetu. 

11.2.4. kompiuteryje turi būti parsiųsta KAHOOT programėlė iš Google play arba app store. 

11.2.5.  Konkurso eiga: 

8.30 organizatoriai išsiunčia tekstą, kuris bus nagrinėjamas konkurso metu (patariama 

atspausdinti tekstą).  

9.30 val. dalyviai jungiasi pagal iš anksto atsiųstą nuorodą į Google platformą sveikinimo 

žodžiui ir bandomajam etapui; 

10.00 – 10.15 val. prasideda konkursas, mokiniai skaito atspausdintą tekstą. 

10.20 – 11.00 mokiniai ekrane mato klausimą, kurį papildomai perskaito organizatoriai, o 

savo telefone/planšetėje pasirenka atsakymą paspausdami atitinkamos spalvos figūrą.   

11.2.6. Dalyviai bus informuoti apie konkurso rezultatus iki 2022 m. balandžio 14 d. 14.00 

val. 

11.2.7. Atsiradus techninėms kliūtims, bus sudaryta galimybė baigti varžybas kitu būdu 

(naudojant KAHOOT aplikaciją). 

 

V. KONKURSO DALYVIŲ DARBŲ VERTINIMAS 

12. Nugalėtojų vietos skiriamos pagal fiksuotus teisingai atliktų užduočių kiekį procentais, 

kurį automatiškai skaičiuoja KAHOOT aplikacija. 

13. Konkurso rezultatai įrašomi į rezultatų suvestinę (2 priedas). 

 

VI.  FINANSAVIMAS IR APDOVANOJIMAI 

 

14. Konkursas finansuojamas iš Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos 

lėšomis.  

15. Konkurso I – III vietų laimėtojai apdovanojami diplomais ir prizais. 

16. Dalyviams įteikiami Padėkos raštai. 



17. Mokytojai, kurie parengė mokinius konkursui, apdovanojami Padėkos raštais. 

 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Nuostatai ir visa informacija, susijusi su konkursu, bus skelbiama Baltosios Vokės Elizos 

Ožeškovos gimnazijos tinklalapyje http://www.ozeskovosgimnazija.lt/ bei Šalčininkų rajono 

Švietimo ir sporto skyriaus balandžio mėnesio veiklos plane. 

 

 

________________________________________ 

http://www.ozeskovosgimnazija.lt/


 Šalčininkų rajono savivaldybės mokyklų 

4 klasių mokinių konkurso 

„Mylėk lenkų kalbą“ paraiška 

                                   1 priedas 

 

KONKURSO „MYLĖK LENKŲ KALBĄ“ PARAIŠKA 

 

Eil. 

nr. 

Švietimo įstaigos 

pavadinimas 

Mokinio vardas, 

pavardė 

Mokytojo, kuris 

parengė mokinį 

vardas, pavardė 

Mokytojo telefono 

numeris ir 

elektroninis paštas 

1.     

2.     

 

 

______________________________________ 


