
PATVIRTINTA 

Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 

suaugusiųjų mokymo centro  

direktoriaus 2021 m. sausio 25 d. 

įsakymu Nr. V-11 
 

EPISTOLINIO RAŠINIO KONKURSO  

„Tėvyne, žmogui tu viena...“ 

 ORGANIZAVIMO NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Epistolinio rašinio konkurso „Tėvyne, žmogui tu viena...“ (toliau – konkursas) nuostatai 

reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvavimo sąlygas ir kitus su konkursu susijusius dalykus. 

2. Konkursą organizuoja Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras. 

 

II. KONKURSO TIKSLAI 

 

3. Konkurso tikslai: 

3.1.  įprasminti savo mintis apie tėvynės, gimtosios kalbos puoselėjimo svarbą, ugdyti 

pilietiškumą;  

3.2.  ugdyti kūrybiškumą, asmeninį stilių, gebėjimą tiksliai ir taikliai reikšti mintis, puoselėti 

žodžio meną. 

 

III. KONKURSO DALYVIAI IR REIKALAVIMAI KONKURSINIAMS DARBAMS 

 

4. Konkurse kviečiami dalyvauti visi Vilniaus miesto bendrojo ugdymo suaugusiųjų švietimo 

įstaigų bendruomenių nariai.  

5. Reikalavimai konkursiniams darbams: 

5.1.  epistolinis rašinys turi atitikti žanro reikalavimus;  

5.2.  darbai turi būti sukurti nurodyta tema; 

5.3.  orientacinė darbo apimtis iki 250 žodžių, tačiau griežtų ribojimų nėra; 

5.4. darbas gali būti rašytas kompiuteriu Times New Roman 12 pt šriftu ir 1,5 intervalu tarp eilučių, 

atsiųstas pdf formatu arba ranka rašytas laiškas ant pasirinkto dydžio lapų; 

5.5. darbas gali būti iliustruotas. 

 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

6.  Epistolinio rašinio konkursas vyksta ir darbai siunčiami 2021 m. vasario 8 d. – kovo 5 d. el. 

paštu marija.jat@gmail.com, siunčiant nurodyti vardą, pavardę bei telefono numerį. Ranka rašytus darbus 

galima nuskenuoti, nufotografuoti ir atsiųsti el. paštu marija.jat@gmail.com arba darbo dienomis nuo 10 

iki 18.00 val. pristatyti į Bitės SMC raštinę (208 kab.).  

7. Atsiųstus darbus nuo 2021 m. kovo 8 d. iki 2021 m. kovo 10 d. vertins Bitės SMC direktorės 

įsakymu sudaryta mokytojų komisija (toliau – komisija). 

8. Konkurso nugalėtojus nustatys komisija.  
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9. Konkurso rezultatai bus skelbiami 2021 m. kovo 10 d. Bitės SMC svetainėje www.gpbite.eu 

bei feisbuko paskyroje. 

10. Su nugalėtojais bus susisiekta asmeniškai. 

 

V. VERTINIMO KRITERIJAI 

 

11. Vertinimo kriterijai: 

11.1. temos atitikimas; 

11.2. žanro reikalavimų atitikimas; 

11.3. originalumas; 

11.4. kūrybiškumas; 

11.5. stiliaus savitumas; 

11.6. kalbos taisyklingumas. 

12. Neatitinkantys žanro reikalavimų, nuplagijuoti, per vėlai pristatyti darbai nebus vertinami. 

 

VI. KONKURSO NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 

 

13. Prizais bus apdovanoti 3 geriausio epistolinio rašinio autoriai. 

14. Specialiuoju prizu bus apdovanotas originaliausio epistolinio rašinio autorius. 

15. Visiems konkurso dalyviams bus išsiųsti padėkos raštai. 

 

VII.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti ir papildyti konkurso sąlygas, konkurso dalyvių 

ir nugalėtojų darbus publikuoti viešai. 

17. Dalyvavimas konkurse reiškia konkurso dalyvių sutikimą su visomis šio konkurso sąlygomis. 

18. Darbai, pateikti konkursui, negrąžinami. 

 

Konkursą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Marija Jatkevič, el.p. 

marija.jat@gmail.com 

http://www.gpbite.eu/

