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PATVIRTINTA 

Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos 

direktoriaus 2017 m. vasario 2 d. 

įsakymu Nr. V-27 

 

 

Šeštojo Vilniaus miesto III - IV klasių gabiųjų mokinių konkurso 

 „Mano mažasis pasaulis“   

NUOSTATAI 

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus miesto III-IV klasių gabiųjų mokinių konkurso ,,Mano mažasis pasaulis“ (toliau – 

Konkursas)  nuostatai reglamentuoja Konkurso  tikslus, organizavimo tvarką.  

2. Konkursą koordinuoja Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui 

Rasa Petrikienė, organizuoja pradinių klasių mokytoja metodininkė Virginija Baranauskienė ir 

pradinių klasių vyresnioji mokytoja Rasa Polučanskė. 

3.  Konkurso tikslai: 

 ugdyti mokinių gebėjimą pritaikyti įgytas žinias ir gebėjimus, ieškant originalių problemų 

sprendimo būdų; 

 sudaryti galimybę mokiniams atskleisti savo talentus;  

 skatinti mokinių smalsumą, domėjimąsi supančia aplinka. 

 

II.  KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

4. Konkursas vyks 2017 m. kovo 14 d. 12.00 val. Vilniaus „Spindulio“  progimnazijoje , R. 

Jankausko g. 17, Vilnius. 

5. Dalyvių skaičius ribotas: dalyvauja 15 pirmųjų užsiregistravusių mokyklų. 

6. Konkurse gali dalyvauti tik vienas mokinys (iš 3 kl. arba 4 kl.) iš mokyklos. 

7. Kiekvienas dalyvis iš anksto pasiruošia  iki 2 min trukmės prisistatymą, atskleidžiantį vaiko 

talentą. Dalyvio prisistatymas bus vertinamas. 

8. Konkurso užduotys pateikiamos lietuvių kalba. 

9. Atliekant Konkurso užduotis mokiniai savo įgytas žinias ir gebėjimus meno, sporto, muzikos, 

kalbų (lietuvių, anglų), tiksliųjų bei gamtos mokslų srityse turės pritaikyti įvairiose situacijose 

naujoms problemoms spręsti. 

10. Dalyvių paraiškas pateikti iki 2017 m. kovo 8 d. el. paštu: spinduliomokykla@gmail.com 

11. Registruodamiesi užpildykite registracijos lentelę: 

Mokykla Klasė Mokinio vardas, pavardė  
Mokytojo vardas, 

pavardė 
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III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Konkurse bus išrinktas vienas laimėtojas. 

13. Konkurse dalyvaujančius mokinius vertins Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos direktoriaus 

įsakymu patvirtinta vertinimo komisija. 

14. Konkurso dalyviai ir jų mokytojai bus apdovanojami diplomais, padėkos raštais, atminimo 

dovanėlėmis. 

15. Dalyvaudami Konkurse dalyviai sutinka, kad Konkurso nuotraukos ir filmuota medžiaga būtų  

naudojami Konkurso viešinimo reikmėms.  

16. Papildomą informaciją teikia mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Rasa Petrikienė, 

tel. (8 5) 245 16 06. 

 


