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MEILĖS IR DĖKINGUMO LAIŠKŲ KONKURSO, SKIRTO DR. JUOZUI KAZICKUI
ATMINTI, NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. Meilės ir dėkingumo laiškų konkurso, skirto dr. Juozui Kazickui atminti (toliau – Konkursas),
nuostatai reglamentuoja Konkurso tikslus, uždavinius, organizavimo ir vertinimo tvarką.
2. Konkursas – tai mokinių ugdymo projektas, skatinantis jų intelektinius, kūrybinius gebėjimus,
ugdantis komunikabilumo, socialines ir asmenines kompetencijas.
3. Konkursas skirtas žymiam Lietuvos filantropui, verslininkui ir politikui daktarui Juozui
Kazickui atminti.
4. Konkurso uždaviniai:
4.1. skatinti mokinių domėjimąsi dr. J. Kazicko rašytiniu palikimu;
4.2. ugdyti pozityvią emocinę ir dorovinę mokinių savimonę;
4.3. skatinti mokinius būti kūrybiškus, originaliai reikšti mintis rašytine forma, atskleisti savo
individualumą.
5. Konkursą organizuoja Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros ir
dorinio ugdymo mokytojų metodikos grupės.
II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
7. Konkurso dalyviai – Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 9–12 klasių mokiniai.
8. Konkurso darbai pateikiami vertinimo komisijai iki 2019 m. sausio 10 d.
9. Konkursas vyksta trimis etapais:
9.1. I etapas. Mokiniai rengia darbus ir pateikia vertinimo komisijai (2018 m. gruodžio 1 d. –
2019 m. sausio 10 d.).
9.2. II etapas. Vertinimo komisija vertina darbus ir geriausius darbus pateikia Kazickų šeimos
fondui (iki 2019 m. sausio 15 d).
9.2. III etapas. Baigiamasis Konkurso renginys vyksta 2019 m. sausio mėnesio pabaigoje
Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje.
9.3. Renginyje kviečiami dalyvauti visi Konkurso dalyviai.

10. Konkurso vertinimo komisiją sudaro 5 lietuvių kalbos ir literatūros ir dorinio ugdymo
mokytojai.
11. Komisijos sprendimai dėl Konkurso rezultatų įforminami nutarimu.
III. KONKURSO SĄLYGOS IR VERTINIMAS
12. Konkurso dalyviai turi parašyti meilės ir dėkingumo laišką mylimajam, mylimajai, draugui,
draugei, mamai, tėčiui ar kitam artimam žmogui.
12.1. Konkurso darbai – ranka parašyti laiškai, kurių apimtis ne mažiau kaip 250 žodžių.
12.2. Konkursui mokinys pateikia tik vieną darbą. Jame nurodo savo vardą, pavardę, klasę,
konsultavusį mokytoją.
13. Konkurso darbų vertinimas:
13.1. Konkurso darbą kiekvienas komisijos narys vertina 0–20 taškų (iš viso komisija skiria iki
100 taškų).
13.2. Atrenkami 5 daugiausiai taškų surinkę konkurso darbai.
13.3.Vertinimo kriterijai:
13.3.1. Temos supratimas ir rašančiojo individualybės atsiskleidimas (0–5 taškai).
13.3.2. Raiškos originalumas (0–5 taškai).
13.3.3. Struktūra ir minčių nuoseklumas (0–5 taškai).
13.3.4. Raštingumas (0–5 taškai).
14. Vertinimo komisija 5 geriausius darbus siunčia į Kazickų šeimos fondą.
IV. KONKURSO DALYVIŲ SKATINIMAS IR APDOVANOJIMAS, VEIKLOS
TĘSTINUMAS
15. Konkurso nugalėtojui skiriama Kazickų šeimos fondo premija – 100 eurų.
16. Kiti laureatai apdovanojami knygomis ir diplomais, visi dalyviai ir jų mokytojai – Padėkos
raštais, suvenyrais.
17. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę populiarinti konkurso dalyvių darbus: publikuoti,
rengti pristatymus, parodas.
18. Konkurso rezultatai skelbiami interneto svetainėje http://gimnazija.pasvalys.lt.
19. Papildomos informacijos galima rasti http://gimnazija.pasvalys.lt.
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