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DAILYRAŠČIO ,,ATRASK RAŠTO PASLAPTĮ“ NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Konkurso ,,Atrask rašto paslaptį“, skirto lietuvių kalbos dienoms paminėti,  nuostatai 

reglamentuoja konkurso tikslą, dalyvius ir organizavimo tvarką.  

2. Dailyraščio konkurso organizatorė – Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio 

centro kalbų tinklo grupė ,,Vaivorykštė“.  

3. Dailyraštis – aiškia, lengvai įskaitoma, gražia rašysena rašytinėmis raidėmis parašytas 

tekstas. Nereikėtų painioti su kaligrafija, kuri yra vaizduojamojo meno rūšis.  

4.  Dailyraščio konkurso tikslas – ugdyti aiškaus, taisyklingo ir estetiško rašymo įgūdžius.  

 

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

5. Dailyraščio konkurso dalyviai 5–10 klasių mokiniai bei centro ir kaimo bendruomenių 

nariai. 

6. Skiriamos trys dalyvių grupės: 5–6 klasių mokiniai, 7–10 klasių mokiniai ir suaugusieji. 

Kiekvienai grupei skiriamas skirtingas tekstas. Tekstus pateikia organizatoriai.  

7.  Dailyraščio konkursas vyksta nuo kovo 8 d. iki kovo 31 d. 

 

III. REIKALAVIMAI DAILYRAŠČIUI 

 

8. Dailyraštis rašomas į baltus A4 formato lapus su linijomis. 

9. Dailyraštis rašomas ranka, rašytinėmis raidėmis mėlynu  rašikliu. Korektūros priemonėmis 

(juostelėmis, tepikliais ir pan.) naudotis negalima. 

10. Dailyraštis turi tilpti į vieną A4 formato lapą. Lape rašoma į kiekvieną eilutę.  

11. Parašę darbą, kitoje lapo pusėje dalyviai parašo savo vardą, pavardę, mokiniai – klasę.  

12. Darbai pristatomi į mokyklą arba siunčiami fotografuoti el. paštu rmiknaitiene@gmail.com 

iki kovo 26 d.  

 

IV. VERTINIMO KRITERIJAI 

 

13. Dailyraščio vertinimo komisija iš kiekvienos grupės atrenka po 3 geriausius darbus.  

14. Dailyraščio konkurso vertinimo komisija, vertindama darbus, atsižvelgia į: 

14.1. teksto išdėstymą; 

14.2. rašto aiškumą ir tolygumą; 

14.3. darbo estetiką; 

14.4. atidumą ir kalbos taisyklingumą (darbas su klaidomis nebus vertinamas). 

15. Neatitinkantys kriterijų darbai nevertinami. 

16. Komisija savo nuožiūra išrenka originaliausius darbus.  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Kiekvienos grupės nugalėtojai apdovanojami atminimo dovanėlėmis. 

18. Visa informacija, susijusi su Dailyraščiu, bus skelbiama el. dienyne, mokyklos svetainėje 

 http:// www.gizumokykladc.lt, facebook viešoje grupėje Gižų Kazimiero Baršausko mokykla-

daugiafunkcis centras. 

19. Darbai autoriams negrąžinami.  

20. Konkurso koordinatorės – Rima Miknaitienė, Birutė Zaveckienė. 
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