PANEVĖŽIO RAJONO MOKINIŲ PATEIKČIŲ KŪRIMO KONKURSO NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Panevėžio rajono mokinių pateikčių kūrimo konkurso nuostatai nustato tikslus ir
uždavinius, konkurso organizavimo tvarką, vertinimą, nugalėtojų apdovanojimą.
2. Pateikčių kūrimo konkursas skirtas rajono bendrojo ugdymo mokyklų 7–12 klasių
mokiniams.
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II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Ugdyti moksleivių kompiuterinę kultūrą.
Skatinti kūrybinius polinkius ir gebėjimus.
Surasti ir ugdyti gabius informacinėms technologijoms mokinius.
Sudominti mokinius pateikčių kūrimu.
Aktyvinti informacinių technologijų mokytojus.

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
8. Konkursą organizuoja Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo,
kultūros ir sporto skyrius.
9. Konkurso dalyviai skirstomi į tris amžiaus grupes: 7–8 kl., 9–10 kl., 11–12 kl.
10. Dalyviai iki 2022 m. vasario 23 dienos registruojasi adresu:
pateikciukonkursas@gmail.com. Registracijos metu reikia nurodyti mokinio vardą, pavardę, klasę,
mokyklos pavadinimą, mokinio el. pašto adresą. Gimnazijos gali registruoti po 3 mokinius
kiekvienoje amžiaus grupėje, kitos mokyklos – po 2 mokinius kiekvienoje amžiaus grupėje.
11. Konkursas vyks vasario 28 d. (pirmadienį). Pradžia 9 val.
12. Konkurso vykdymui reikalingos priemonės – kompiuteris, kuriame yra pateikčių
rengimo programa ir turintis prieigą prie interneto.
13. Konkurso metu dalyviai atliks praktinį darbą.
14. 10 min. iki konkurso pradžios elektroniniu paštu bus atsiųsta praktinės užduoties tema
bei reikalavimai.
15. Konkurso praktinei užduočiai atlikti skiriamos 3 val.
16. Konkursinius
darbus
dalyviai
atsiunčia
elektroniniu
paštu
adresu
pateikciukonkursas@gmail.com iki 2022-02-28 12.10 val. Vėliau pateikti darbai nebus vertinami.
17. Konkursą organizuoja Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022
m. sausio 14 d. įsakymu Nr. A-29 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2022 metų vaikų ir mokinių
dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafiko patvirtinimo“ sudaryta Pateikčių kūrimo
konkurso organizavimo ir vertinimo komisija. Ši komisija perengia konkurso užduotis, nustato
vertinimo kriterijus ir vertina mokinių darbus.
IV. VERTINIMAS
18. Vertinimo komisija, remdamasi vertinimo kriterijais, įvertina mokinių darbus, užpildo
protokolus ir informuoja dalyvius apie rezultatus.
19. Darbai nevertinami, jei komisija nustato plagiavimo, kopijavimo iš kitų šaltinių
elementų.
V. APDOVANOJIMAS
20. Konkurse vertinami asmeniniai dalyvių rezultatai.
21. Trys dalyviai, geriausiai atlikę užduotis kiekvienoje amžiaus grupėje, apdovanojami
diplomais ir prizais.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22. Pasiteirauti iškilusiais klausimais galima el. p. pateikciukonkursas@gmail.com.
23. Konkurso koordinatorius – Smilgių gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
metodininkas Gražvidas Ručinskas, Velžio gimnazijos informacinių technologijų vyresn. mokytojas
Viktoras Samoilovas.

