RAŠINIO KONKURSO „ŠIMTAI SMURTO VEIDŲ“
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Konkurso „Šimtai smurto veidų“ (toliau – konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus,
dalyvius, organizavimo ir vertinimo tvarką.
2. Konkursą organizuoja Vaiko gerovės komisija (toliau – VGK), vykdydama Panevėžio miesto
savivaldybės finansuojamą neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektą „Mėgaukis gyvenimu sveikai
2020“.
3. Konkurso tikslas – skatinti mokinių domėjimąsi aktualia visai visuomenei smurto tema.
II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
4. Konkurse gali dalyvauti visi Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos mokiniai.
5. Konkurso užduotis – mokiniai kviečiami pamąstyti apie smurto priežastis, paplitimą, pasekmes,
pagalbos galimybes, aprašyti savo mintis ir patirtį, išreikšti savo išgyvenimus ir nuomones, pažvelgti į smurto
reiškinio sudėtingumą, ypatumus.
6. Dalyvis pateikdamas konkursui darbą nurodo savo vardą, pavardę ir klasę.
III. KONKURSINIŲ DARBŲ PRIĖMIMAS
7. Konkursas vyksta:
– konkurso paskelbimas ir darbų priėmimas: nuo rugsėjo 11 d. iki rugsėjo 24 d.
– darbų vertinimas: nuo rugsėjo 25 d. iki rugsėjo 29 d.
8. Reikalavimai konkursinių darbų:
8.1. Rašinio apimtis – 1–2 A4 formato spausdinti (šriftas – Times New Roman, šrifto dydis –12
pt) arba rašyti ranka puslapiai.
8.2. Rašinio žanras laisvai pasirenkamas.
9. Darbus siųsti elektroniniu paštu: miltiniosoc@gmail.com arba atnešti į 411 kab., nurodant savo
vardą, pavardę ir klasę.
IV. DARBŲ VERTINIMAS
10. Rašiniai bus vertinami VGK posėdyje.
11. Komisija, vertindama rašinius, skiria pirmąją, antrąją ir trečiąją vietas.
12. Konkurso darbai vertinami pagal pateiktos temos atskleidimą, autentiškumą, kūrybiškumą,
originalumą, gebėjimą kritiškai vertinti, stiliaus savitumą, bendrąjį raštingumą.
13. Darbai atmetami ir nevertinami:
13.1. jei neatitinka šių nuostatų reikalavimų;
13.2. yra nukopijuoti;
13.3. yra neetiški.
V. NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS
14. Informacija apie nugalėtojus ir jų apdovanojimą paskelbiama per TAMO dienyną.
15. Geriausių konkursinių darbų autorių apdovanojimas vyks 2020 m. rugsėjo 30 d.
16. Nugalėtojai bus apdovanojami asmeniniais prizais ir diplomais.
17. Geriausi darbai bus eksponuojami mokyklos III aukšto stende.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Mokinys, pateikdamas rašinį Konkursui, patvirtina, kad yra rašinio autorius.
19. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę rašinius skelbti savo nuožiūra, nemokėdami autoriams
honoraro.
20. Autorius pateikdamas rašinį konkursui sutinka, kad jo asmeniniai duomenys (vardas, pavardė,
klasė) būtų naudojami tiek, kiek tai būtina šių nuostatų reikalavimams vykdyti.

