
REJONOWY KONKURS POEZJI  RELIGIJNEJ POD HASŁEM: 

,,MARYJO, MATKO MOJA‘‘ 2021  

 
I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

1. Regulamin (dalej Regulamin) konkursu (dalej – Konkurs) poezji religijnej ,,Maryjo, Matko moja” 

ustala cel i zadania Konkursu, określa porządek organizacji i udziału. 

2. Organizatorem i realizatorem Konkursu jest Wydział Oświaty Administracji Samorządu Rejonu 

Wileńskiego przy współpracy z Centrum Katechetycznym Archidiecezji Wileńskiej. 

                                            II. CEL I ZADANIA KONKURSU 

3. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do zainteresowania się poezją religijną i stworzenie 

warunków do jej twórczej interpretacji. 

4. Zadania konkursu: 

4.1. Przybliżenie osoby Maryi w poezji; 

4.2. Popularyzacja poezji o tematyce Maryjnej; 

4.3. Rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań literackich dzieci i młodzieży; 

4.4. Troska o rozwój i wsparcie dzieci i młodzieży uzdolnionej; 

4.5. Kształtowanie ewangelicznej postawy na wzór Maryi; 

4.6. Uwrażliwienie na piękno i treść wierszy; 

4.7. Wychwalanie Boga i Maryi przez poezję; 

4.8. Wyszukiwanie i promocja młodych talentów. 

 

                                                 III. UCZESTNICY KONKURSU 

5.  W   Konkursie     mogą   wziąć udział   uczniowie  szkół podstawowych i gimnazjów. 

6. Konkurs odbędzie się w 3 kategoriach wiekowych: 

          6.1.  I kategoria wiekowa, ucz. 1- 4 kl; 

          6.2.  II kategoria wiekowa, ucz. 5-8 kl; 

          6.3.  III kategoria wiekowa, ucz. IG-IIIG. 

 

                                                 IV. WARUNKI KONKURSU 

 

7.  Każdy z  uczestniczących w konkursie prezentuje jeden wiersz, którego czas trwania nie może 

przekraczać 6 minut. 

8. Recytacja może się odbywać przy akompaniamencie(gitara, pianino, podkład muzyczny). 

9. Aby zgłosić chęć udziału w konkursie zdalnym, należy do 10 maja 2021 r. przesłać nagranie 

wiersza (audio-video) wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia oraz zgodę rodzica (dzieciom do 14 lat) na 

adres e-mail: konkurs.maryjny@gmail.com 

10. Każda placówka może podać nie więcej niż 3 uczestników (z każdej kategorii wiekowej 1 uczeń).  

                                                  V. CZAS I MIEJSCE 

11. Konkurs odbędzie się sposobem zdalnym od 14 kwietnia 2021 r. do 25 maja 2021 r. 

12. Wszystkie pytania prosimy kierować do koordynatora konkursu nauczycielki religii Lili 

Spiridowicz  numer telefonu: 861095077. 

VI. KRYTERIA OCENIANIA KONKURSU 

mailto:konkurs.maryjny@gmail.com


13. Uczestników konkursu będzie oceniała powołane przez organizatorów Jury; 

14. Uczestnicy konkursu będą oceniani według podanych kryteriów: 

14.1. dobór utworu i interpretacja (1-5 punktów); 

14.2. dykcja i opanowanie tekstu (1-5 punktów); 

14.3. oryginalność (1-5 punktów); 

14.4. ogólny wyraz artystyczny (1-5 punktów); 

14.5. sposób wykonania (1-5 punktów). 

15. Wyniki konkursu będą ogłoszone 25 maja 2021 r. 

16. Jury może przyznać nagrody dodatkowe, nie wskazane w regulaminie. 

                                              VII. NAGRODA 

17. Zdobywcy I-III miejsc zostaną nagrodzeni dyplomami oraz prezentami ufundowanymi przez 

Wydział Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego. Wszystkim uczestnikom konkursu 

będą wręczone dyplomy, a nauczyciele, którzy przygotowali uczniów do konkursu otrzymają 

podziękowania. 

                                                                   ____________________________________ 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                   TĖVŲ/GLOBĖJŲ SUTIKIMAS 

DĖL VAIKO/GLOBOTINIO DALYVAVIMO KONKURSE 

 

__________________ 
                                                                              (pildymo data) 

 

 

 Sutinku, kad mano vaikas/globotinis ________________________________ dalyvautų 
                                                                             (vardas, pavardė) 

rajoniniame religinės poezijos konkurse ,,Marija mūsų Motina‘‘, pateikiant filmuotą vaizdo 

medžiagą iki 2021 m. gegužės 10 d. 

 

 Sutinku, kad prizinės vietos arba pagyrimo rašto laimėjimo atveju vaiko vardas ir pavardė, 

klasė bei mokykla būtų skelbiami laimėtojų sąraše ir būtų publikuojami rajono interneto svetainėje 

veiklos pristatymo tikslais. 

 

 ______________________________________________ __________________ 

 motinos/tėvo/globėjo(-os)  motinos/tėvo/globėjo(-os) 

  vardas ir pavardė parašas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELIGINĖS POEZIJOS KONKURSAS ,,MARIJA MŪSŲ MOTINA“ 

RAJONINIS ETAPAS 

 

MOKINIO, KURIO AMŽIUS DAUGIAIU KAIP 14 METŲ 

 SUTIKIMASDĖL DALYVAVIMO KONKURSE 

 

__________________ 
                                                                              (pildymo data) 

 

 

 Sutinku, dalyvauti rajoniniame religinės poezijos konkurse ,,Marija mūsų Motina“,  

pateikiant filmuotą vaizdo medžiagą iki 2021 m. gegužės 10 d. 

 

 Sutinku, kad prizinės vietos arba pagyrimo rašto laimėjimo atveju mano vardas ir pavardė, 

klasė bei mokykla būtų skelbiami laimėtojų sąraše ir būtų publikuojami  rajono interneto svetainėje 

veiklos pristatymo tikslais. 

 

 ______________________________________________ __________________ 

 mokinio mokinio 

  vardas ir pavardė parašas 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DALYVIO ANKETA 

 

Kūrinio pavadinimas ir 

autorius 

 

 

 

Mokinio vardas, pavardė, 

klasė 

 

 

 

Perengusio mokytojo vardas, 

pavardė 

 

 

 

Atstovaujamos ugdymo 

įstaigos pavadinimas 

 

 

 

 

 

 
_________________________________________ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RELIGINĖS POEZIJOS KONKURSO ,,MARIJA MŪSŲ MOTINA"  

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Religinės poezijos konkursas „Marija  mūsų motina“, (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau – 

Nuostatai) reglamentuoja Konkurso tikslą ir uždavinius, nustato organizavimo ir dalyvavimo tvarką.  

2. Konkursą vykdo ir organizuoja Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius,  

bendradarbiaujant su Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centru.  

 

II. KONKURSO TIKSLAS, UŽDAVINIAI 

3. Konkurso tikslas – skatinti mokinius domėtis religine poezija ir sudaryti sąlygas ją kūrybiškai 

interpretuoti. 

4. Konkurso uždaviniai: 

4.1.Marijos asmens priartinimas;  

4.2. poezijos, skirtos Dievo Motinai, populiarinimas;  

4.3. vaikų ir jaunimo literatūrinių gebėjimų skatinimas ir sklaida;  

4.4.rūpinimasis gabiais vaikais ir jaunimu;  

4.5. evangelinio požiūrio formavimas Marijos pavyzdžiu;  

4.6.įsiskaitymas į poeziją ir jautrumo jos grožiui lavinimas;  

4.7.šlovinti Dievą per Marijai skirtą poeziją;  

4.8. jaunų talentų paieška ir skatinimas 

 III. KONKURSO DALYVIAI 

5. Konkurso tikslinė dalyvių grupė – Vilniaus  rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai. 

6. Konkursas vyks trijose kategorijose: 

            6.1. I kategorija  1-4 klasių mokiniai; 

            6.2. II kategorija  5-8 klasių mokiniai; 

            6.3. III kategorija   IG-IIIG klasių mokiniai. 

 

IV. KONKURSO SĄLYGOS 

7. Konkurso dalyviai gali pasirinkti deklamuoti religinės poezijos  kūrinius, skirtus Mergelei Marijai. 

Skaitovųprogramos kompozicijos trukmė iki 6 min.  

8. Kūrinį galima akompanuoti įvairiais instrumentais, naudoti fonogramą ir garso stiprinimo įrangą.  



9. Dalyviai savo pasirodymą nufilmuoja ir atsiunčia iki 2021 m. gegužės 10 d. el. paštu 

konkurs.maryjny@gmail.comkartu su sutikimu ir dalyvio anketa. Filmuojant telefonu, jį laikyti 

horizontaliojoje padėtyje. Vaizdo įrašas turi būti stabilus. 

10. Kiekviena mokykla gali pateikti ne daugiau kaip trijų dalyvių (po vieną mokinį iš kiekvienos amžiaus 

grupės) kūrinius. 

 

V. LAIKAS IR VIETA 

 

11. Konkursas vyks nuo 2021 m. balandžio 14 d. iki 2021 m. gegužės 25 d. nuotoliniu būdu. 

12. Kontaktai pasiteirauti: tikybos mokytoja metodininkė Lilija Spiridovič 861095077. 

 

VI. KONKURSO VERTINIMO KRITERIJAI 

 

13. Konkurso dalyvius vertins kompetentinga vertinimo komisija. 

14. Konkurso dalyviai bus vertinami pagal  šiuos kriterijus: 

14.1. kūrinio parinkimas ir interpretavimas(1-5 taškai); 

14.2. kalbos taisyklingumas (1-5 taškai); 

14.3. originalumas (1-5 taškai);; 

14.4. aktorinė laikysena (1-5 taškai); 

14.5. meninė kūrinio raiška (1-5 taškai). 

15. Konkurso rezultatai  bus paskelbti  2021 m. gegužės 25 d.  

16.Vertinimo komisija gali skirti papildomus prizus, nenurodytus reglamentuose.  

 

VI. APDOVANOJIMAS 

17.Konkurso dalyviai apdovanojami diplomais, rengę mokinius konkursui mokytojai  - padėkos raštais. 

____________________________________ 
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