
RADVILIŠKIO GRAŽINOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS TALENTŲ KONKURSO  

„NUO NULIO IKI MĖNULIO“  

NUOSTATAI  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos talentų konkurso „Nuo nulio iki mėnulio“ nuostatai 

(toliau – Nuostatai) reglamentuoja mokinių talentų konkurso (toliau – Konkursas) tikslus, konkurso 

organizavimo, dalyvavimo konkurse, konkurso dalyvių vertinimo, apdovanojimo bei skatinimo 

tvarką. 

2. Konkurso organizatorius – Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla. 

 

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

3.Skatinti jaunimą atskleisti kūrybinius, meninius, muzikinius gebėjimus, ugdant pasitikėjimą savimi, 

pilietiškumą ir puoselėjant jaunimo saviraišką. 

4. Didinti jaunimo kūrybiškumą, entuziazmą, kūrybines pastangas bei saviraiškos laisvę, sudarant 

sąlygas kūrybinių idėjų realizavimui. 

5. Ugdyti jaunimo meninę brandą ir kompetenciją, estetinį suvokimą, sceninę kultūrą, keliant dalyvių 

meninį lygį  

6. Aktyvinti jaunimo kūrybinę veiklą, skatinant jaunimą dalintis patirtimi, meniniais ieškojimais.  

7. Puoselėti jaunimo pasitikėjimą savimi, didinant jaunimo tarpusavio bendradarbiavimą. 

 

III. KONKURSO LAIKAS IR VIETA 

8. Konkursas vyks 2019 m. gegužės 29 d. 13.00 val. Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos aktų 

salėje. 

 

IV. DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS 

9. Konkurse gali pasirodyti solistai, duetai, ansambliai, šokėjai, skaitovai, muzikantai, magai, 

pasakotojai ir kiti dalyviai, galintys nustebinti savo neįprastais sugebėjimais. 

10. Konkurse gali dalyvauti mokinys ar mokinių grupės iš Radviliškio Gražinos pagrindinės 

mokyklos. Dalyvaujančiųjų amžius nuo 7 iki 16 metų (1 iki 10 klasių mokiniai). Visi norintys 

dalyvauti konkurse turi pateikti užpildytą konkurso dalyvio anketą (forma pridedama). Anketą 

būtina pateikti iki 2019 m. gegužės 22 d. Daiva Sedelskienei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui 

(203 kabinetas). Konkurso dalyvių pasirodymų eiliškumą nustato konkurso organizatoriai. 

 

V. KONKURSO REPERTUARAS 

11. Pageidautina, kad dalyvio atliekamas numeris būtų naujas, parengtas būtent šiam konkursui 

(nerodytas kituose renginiuose). Jis gali būti atliekamas bet kokia kalba, stiliumi, forma ir žanrais. 

Dainos gali būti atliekamos be instrumentinio pritarimo, su akompanimentu fonogramoje 

(„minusinė“ fonograma) arba pritariant „gyviems“ instrumentams. Fonograma turi būti įrašyta 

atskirame diskelyje, arba USB laikmenoje (derintis su muzikos mokytoju Artūru Miškiniu). Vienas 

konkurso dalyvis gali atlikti ne daugiau kaip vieną numerį, išskyrus tuos atvejus, kai jis dar 

dalyvauja kolektyvo, grupės arba ansamblio pasirodyme. Dalyvių atliekamas numeris turi būti 

meniškas, estetiškas ir korektiškas. 

12. Bendra viso pasirodymo trukmė iki 5 min.  



13. Atsižvelgiant į užsiregistravusių dalyvauti konkurse dalyvių skaičių konkurso organizatoriai 

pasilieka teisę keisti pasirodymo trukmę.  

 

VI. KONKURSO DALYVIŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

14. Konkurso dalyvius vertins kompetentinga vertinimo komisija, kurią sudaro ir tvirtina Radviliškio 

Gražinos pagrindinės mokyklos direktorius. 

15. Konkurso dalyvių vertinimo kriterijai: talento atskleidimas, idėjos originalumas, atlikimo 

profesionalumas, artistiškumas, kūrybiškumas, meniškumas, sceninė kultūra, estetinis vaizdas bei 

atliekamo kūrinio atitikimas dalyvio amžiaus kategorijai. 

16. Vertinimo komisija gali išskirti ir kitus vertinimo kriterijus.  

17. Komisija išrinks I, II ir III vietos laimėtojus pagal amžiaus grupes (1-4 klasių mokiniai, 5-10 klasių 

mokiniai) bei skirs įvairias nominacijas.  

18. Visi konkurso dalyviai apdovanojami padėkos raštais.  

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

20. Renginio talentų konkurso iniciatoriai Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos mokinių tarybos 

iniciatyvinė grupė, organizatoriai Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos direktoriaus 

įsakymu sudaryta darbo grupė. Renginį koordinuoja Daiva Sedelskienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui. 

21. Informacija apie konkursą skelbiama mokyklos tinklalapyje www.grazinosmok.lt , facebook 

tinklalapyje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grazinosmok.lt/


 

DALYVIO ANKETA 

Vardas, Pavardė................................................................................................................................. 

Amžius................................................................................................................................................. 

Klasė..................................................................................................................................................... 

Telefono numeris, el. paštas.............................................................................................................. 

Talento žanras (vokalas, šokis ar kt.)................................................................................................ 

Pasirodymo pavadinimas.................................................................................................................... 

Pasirodymo trukmė............................................................................................................................. 

Pasirodymo techniniai reikalavimai (kokie instrumentai, reikalingas mikrofonų skaičius ir  

kt.)........................................................................................................................................................ 

Trumpas savęs/grupės/kolektyvo pristatymas................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................... 


