PATVIRTINTA
Panevėžio „Vilties“ progimnazijos
direktoriaus 2021 m. vasario 12 d.
įsakymu Nr. V-22

TARPTAUTINIO PASAKŲ KONKURSO „SVAJONĖS LINK“
NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS
1. Tarptautinio bendrojo ugdymo mokyklų pasakų konkurso „Svajonės link“ (toliau – Konkurso)

nuostatai reglamentuoja Konkurso tikslą, dalyvius, reikalavimus konkursiniams darbams, jų vertinimo
kriterijus, Konkurso organizavimo tvarką.
2. Konkurso organizatorius – Panevėžio „Vilties“ progimnazija.
3. Konkurso partneriai: Panevėžio švietimo centras, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos

Švietimo skyrius.

II. KONKURSO TIKSLAS

4. Konkurso tikslas – domėtis kompetencijomis ateities darbo rinkoje, kūrybiškai perteikti turimas
ugdymo karjerai žinias ir atskleisti asmeninę mokymosi, saviraiškos patirtį.

III. KONKURSO DALYVIAI

5. Lietuvos bendrojo ugdymo ir užsienio šalių lituanistinių mokyklų 4–8 klasių mokiniai.
6. Mokiniai skirstomi į keturias grupes:
I grupė – 4 klasių mokiniai,
II grupė – 5 klasių mokiniai,
III grupė – 6 klasių mokiniai,
IV grupė – 7 klasių mokiniai,
V grupė – 8 klasių mokiniai.

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
7. Konkursui darbai ir sutikimas dėl duomenų tvarkymo (1 priedas) siunčiami el. paštu

viltieskonkursas@gmail.com iki 2021 m. balandžio 20 d.
8. Reikalavimai konkursiniams darbams:

8.1. Pasakos apimtis – nuo 180 iki 600 žodžių.
8.2. Mokiniai sukuria pasakos pavadinimą;
8.3. Pasaka pateikiama Microsoft Office Word (*.doc, *.docx ) formatu, spausdintas Times New
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Roman 12 šriftu, 1,5 intervalu tarp eilučių, taisyklinga lietuvių kalba.
8.4. Pasaka turėtų būti autoriaus kūrybinės veiklos rezultatas;
8.5. Po sukurta pasaka lentelėje pateikiami duomenys:
Dalyvio (autoriaus) vardas ir pavardė
Klasė
Mokinį konkursui rengusio mokytojo vardas
ir pavardė bei kvalifikacinė kategorija
Mokytojo elektroninis paštas
Mokyklos

pavadinimas,

adresas

ir

elektroninis paštas
9. Dalyvių skaičius iš vienos ugdymo įstaigos neribojamas.
10. Konkurse gali dalyvauti tik asmenys, kurie išreiškė sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

Pateikdamas konkursui darbą, mokytojas sutinka, jog konkurso organizavimo tikslu Panevėžio „Vilties“
progimnazija tvarkytų šiuos mokytojo duomenis: vardą, pavardę, kvalifikacinę kategoriją, elektroninio
pašto adresą, darbovietės rekvizitus (pavadinimą, adresą ir elektroninio pašto adresą). Be to, sutinka,
jog duomenis perduotų Panevėžio švietimo centrui, kodas 195473036, adresas Topolių al. 12,
Panevėžys.
190420040,

Duomenų valdytojas yra Panevėžio „Vilties“ progimnazija, juridinio asmens kodas
adresas

Ramygalos

g.

16,

Panevėžys,

tel.

(8-45)

432472,

el.

p.

rastine@vilties.panevezys.lm.lt. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: MB „Duomenų sauga“, el.
paštas dap@duomenu-sauga.lt, tel. +370 672 43319.
11. Asmenys dalyvaujantys konkurse sutinka, jog konkurso organizatoriai neribotą laiką kūrinius

neatlygintinai paskelbtų, atliktų ir rodytų (prie darbo nurodydami dalyvio vardą, pavardė, klasę, ugdymo
įstaigos pavadinimą).
V. DARBŲ VERTINIMAS
12. Konkursinių darbų vertinimo komisiją įsakymu tvirtina Panevėžio „Vilties“ progimnazijos

direktorius.
13. Konkursinių darbų vertinimo kriterijai:

13.1. Originalus turinys;
13.2. Raiškos savitumas;
13.3. Kontekstualumas;
13.4. Kalbos taisyklingumas;
13.5. Pasakos struktūra.
14. Konkurso rezultatai skelbiami birželio 3 d. https://www.facebook.com/panevezioviltiesmokykla.
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VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Konkurso I–III vietų laimėtojai apdovanojami elektroniniais diplomais.
16. Visiems konkurso dalyviams išsiunčiamos padėkos.
17. Mokytojams, parengusiems mokinius konkursui, išduodamos Panevėžio švietimo centro
pažymos.
Papildomą informaciją teikia:
1. Profesijos patarėja Asta Sakalienė, el. p. sak_asta@yahoo.com;
2. Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Audronė Tichanavičienė, el. p.
audrone.tichanaviciene@gmail.com.
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1 priedas
SUTIKIMAS

DĖL DUOMENŲ TVAKYMO
__________________
(data)
Mokinys _____________________________________________________________
(vardas, pavardė)

Mokinio tėvai (kiti įstatyminiai atstovai)___________________________________
(vardas, pavardė)

1. Mokinio tėvai (kiti įstatyminiai atstovai) nurodo, kad:
Sutinka/nesutinka (tinkamą pabraukti), kad Panevėžio „Vilties“ progimnazija tarptautinio
bendrojo ugdymo mokyklų pasakų konkurso „Svajonės link“ organizavimo tikslu tvarkytų šiuos
asmens duomenis: konkurso dalyvio vardą, pavardę, mokyklos pavadinimą ir klasę.
2. Panevėžio „Vilties“ progimnazija numato dalyvių kūrinius, jų vardus, pavardes, klasę ir
ugdymo įstaigos pavadinimą viešinti socialinių tinklų paskyroje (www.facebook.com/
panevezioviltiesmokykla), svetainėje (www.vilties.panevezys.lm.lt), partnerių socialinių tinklų
paskyrose, interneto svetainėse bei visuomenės informavimo priemonėse.
3. Panevėžio „Vilties“ progimnazija numato konkurso I–III vietų laimėtojus apdovanoti
elektroniniais diplomais, visiems konkurso dalyviams bus išsiunčiamos padėkos.
4. Mokinio tėvai (kitų įstatyminiai atstovai) patvirtina, kad jiems yra žinoma apie teisę
bet kuriuo metu atšaukti šį savo sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio atlikto
duomenų tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo.
5. Teisės aktų nustatyta tvarka, kreipdamiesi į įstaigą raštu turite teisę:
▪ susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
▪ teisę kreiptis į mus su prašymu ištaisyti netikslius duomenis;
▪ teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis;
▪ teisę gauti ar perduoti (perkelti) kitam savo asmens duomenis;
▪ teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą tam tikromis aplinkybėmis;
▪ teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
▪ teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais.
Duomenų valdytojas yra Panevėžio „Vilties“ progimnazija, juridinio asmens kodas 190420040, adresas
Ramygalos g. 16, Panevėžys, tel. (8-45) 432472, el. p. rastine@vilties.panevezys.lm.lt.
Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: MB „Duomenų sauga“, el. paštas dap@duomenu-sauga.lt.
Mokinio tėvai (kiti įstatyminiai atstovai) __________________________
(parašas)
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