
Nacionalinis dailyraščio konkursas „Rašom! 2016“ 
 

Centre vasario 1-4 dienomis dailyraščius noriai rašė 34 dalyviai: mokiniai, 
pedagogai, tėveliai. Dalyviai varžėsi trijose amžiaus grupėse: 3-6 klasių, 7-10 klasių ir 
suaugusiųjų. Dailyraštis buvo rašomas ranka, rašytinėmis raidėmis rašaliniu parkeriu - 
mėlynu rašalu. Be to, kiekvienas darbas turėjo tilpti į vieną A4 formato lapą. 
Vertinimo komisija atsižvelgė į dailyraščių teksto išdėstymą, rašto aiškumą ir 
tolygumą, darbo estetiką, originalumą, atidumą ir kalbos taisyklingumą. Iš gražių 
darbų buvo atrinkti patys geriausi, originaliausi ir net 6 dailyraščiai išsiųsti į 
nacionalinį dailyraščio konkursą „Rašom!  2016“ Vilniuje. 

 

       
 

 
 
 



 
 
RAŠOM! 
 

 
Kviečiame dalyvauti  

Nacionaliniame Vinco Kudirkos dailyraščio konkurse „Rašom!“ 
 
Konkurso tikslas – ugdyti taisyklingo, aiškaus ir estetiško rašymo įgūdžius.   

Dailyraštis – aiškia (lengvai įskaitoma) ir gražia rašysena rašytinėmis raidėmis 
parašytas raštas. Konkurse gali dalyvauti 3-10 klasių mokiniai ir suaugusieji (mokytojai, 
auklėtojai, mokinių tėveliai ir kiti bendruomenės nariai). Kiekvienai grupei skiriamas 
skirtingas tekstas (tekstus ir lapus rašymui pateiks organizatoriai). Parašytus 
dailyraščius (po 2 egz.) grąžinkite organizatoriams iki vasario 4 d. 12.00 val. Atrinktus 
gražiausius dailyraščius išsiųsime į UAB „BIURO PASAULIS“ tolimesniems konkurso 
etapams. Visais parašytais dailyraščiais galėsime pasidžiaugti mūsų centro parodoje.  

 
REIKALAVIMAI DAILYRAŠČIUI 

 

 Dailyraštį 3-6 klasių mokiniai rašo į pateiktus baltus A4 formato lapus su linijomis 
(bus išdalinti), kiti dalyviai – į baltus A4 formato lapus (bus išdalinti). 

 Dailyraštis rašomas ranka, rašytinėmis raidėmis rašaliniu parkeriu mėlynu rašalu.  

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

 Parašę darbą, kitoje lapo pusėje moksleiviai nurodo švietimo įstaigą, savo vardą 
ir pavardę, gyvenamąją vietą, telefono nr. ir (arba) el. pašto adresą.  

 Kiti dalyviai užrašo vardą, pavardę, amžių, gyvenamąją vietą, telefono nr. ir 
(arba) el. pašto adresą.  

 
VERTINIMO KRITERIJAI 

 
Dailyraščių vertintojai atsižvelgs į: 

 teksto išdėstymą; 

 rašto aiškumą ir tolygumą; 

 darbo estetiką; 

 originalumą; 

 atidumą ir kalbos taisyklingumą (darbas su klaidomis ar neatitinkantis pateikto 
rašyti teksto  nebus vertinamas). 
 
Organizatoriai ir dailyraščių vertintojai: 
1. Alvyda Rugienienė, lietuvių kalbos mokytoja 
2. Genovaitė Raščiuvienė, pradinių klasių mokytoja 
3. Lina Vitkuvienė, informatikos mokytoja 

 
Daugiau informacijos tinklalapiuose www.lki.lt, www.biuropasaulis.lt. 

http://www.lki.lt/
http://www.biuropasaulis.lt/

