
PATVIRTINTA 

„Saulės“ pradinės mokyklos 

direktoriaus 2022 m. balandžio __ d. 

įsakymu Nr. (1.3.E) V- 

 

ŠIAULIŲ „SAULĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS HIMNO  

KONKURSO NUOSTATAI 

  

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, uždavinius, dalyvius, organizavimo tvarką. 

2. Konkurse gali dalyvauti bet kuris mokyklos bendruomenės narys ar kitas fizinis asmuo; 

keli bendraautoriai/atlikėjai. 

3. Konkurso eiga: 

3.1. konkurso pradžia sutampa su nuostatų paskelbimo mokyklos tinklapyje data; 

3.2. sukurtą kūrinį pateikti iki 2022 m. gegužės 13 d., el. paštu mokykla@saulespm.lt; 

3.3. sukurtus kūrinius vertins ir atrinks mokyklos vertinimo komisija 2022 m. gegužės 27 

d.; 

3.4. nuo 2022 m. gegužės 30 d. iki birželio 10 d. mokyklos socialiniame tinkle „Facebook“ 

https://www.facebook.com/SaulesPM., vyks mokyklos bendruomenės balsavimas už geriausią 

kūrinį (iš pateiktų geriausių komisijos atrinktų kūrinių).  

3.5. konkurso laimėtojo paskelbimas 2022 m. birželio 15 d. 

4. Kūrinys pateikiamas nurodant tikslų autoriaus(-ių) vardą(-us) ir pavardę(-es), arba 

nurodyti klasę.    

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Konkurso tikslas – sukurti mokyklos himną ir pagal paskirtį naudoti mokyklos 

gyvenime. 

6. Uždaviniai:  

6.1. Atskleisti bendruomenės kūrybines galias, gebėjimą aiškiai, vaizdžiai, taisyklingai 

reikšti mintis. 

6.2. Puoselėti tapatumo su mokykla jausmą. 

 

III SKYRIUS 

REIKALAVIMAI KŪRINIUI 

 

7. Mokyklos paskirtį atitinkantis autorinis tekstas (lietuvių k.). 

8. Laisvai pasirinkta forma, stilius ir kitos meninės išraiškos priemonės. 

9. Kūrinys tinka atlikti įvairių švenčių ir renginių metu. 

10. Himno tekstą sudaro du posmai ir priedainis. 

 

IV SKYRIUS  

VERTINIMAS 

 

11. Vertinimo komisija gautus kūrinius vertina ir atrenka skaidriai ir objektyviai. 

12. Vertinant kūrinį atsižvelgiama į: 

12.1. nurodytus kūrinio kūrimo kriterijus; 

12.2. žodinio teksto originalumą ir atitikimą mokyklos paskirčiai; 

12.3. atlikimo ir panaudojimo galimybes įvairiomis sąlygomis (lauke, solo ir pan.);  
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12.4. meninių išraiškos priemonių visumą. 

13. Už vertinimo komisijos atrinktus kūrinius balsuoja mokyklos bendruomenė. 

14. Mokykla turi teisę pratęsti konkurso vykdymo terminą. 

15. Konkurso laimėtojas bus apdovanotas specialiuoju prizu.  

 

V SKYRIUS 

AUTORINĖS TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ 

 

16. Mokykla neprisiima atsakomybės už himno kūrėjų autorinių teisių pažeidimus trečiųjų 

asmenų atžvilgiu. 

17. Konkurso laimėtojas(-ai) suteikia mokyklai teisę sukurtą kūrinį naudoti be jokių 

apribojimų. 

18. Už ,,Saulės“ pradinės mokyklos konkurso koordinavimą atsakinga mokytoja Jurgita 

Žukauskienė, tel. 866354346. 

________________________ 


