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PRIENŲ „REVUONOS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

HIMNO KONKURSO NUOSTATAI 

 

I. SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos himno konkurso (toliau – Konkurso) nuostatai 

reglamentuoja Konkurso tikslus, dalyvius, organizavimo ir vertinimo tvarką. 

2. Konkursą organizuoja Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla. 

3. Konkursas organizuojamas nuo 2018 m. sausio 15 d. – 2018 m. vasario 15 d.  

4. Konkursui pateikiamus kūrybinius darbus – tekstus, vertina Prienų „Revuonos“ pagrindinės 

mokyklos direktorės įsakymu sudaryta vertinimo komisija (toliau – Komisija).  

5.  Komisijos darbas organizuojamas vadovaujantis Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos 

himno konkurso nuostatais.  

 

II. SKYRIUS 

TIKSLAI 

 

6. Konkurso tikslai: 

6.1. Populiarinti Prienų „Revuonos“ pagrindinę mokyklą, jungiant senąsias ir naujas tradicijas, 

skatinti pasididžiavimą mokykla. 

6.2. Skatinti mokyklos bendruomenę ugdytis kūrybinius gebėjimus ir pilietiškumą, sudaryti 

sąlygas mokyklos bendruomenės kūrėjams pateikti savo kūrybą plačiai auditorijai.   

 

III. SKYRIUS   

DALYVIAI 

  

7.  Konkurse gali dalyvauti visi Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos bendruomenės nariai. 

Dalyvių amžius neribojamas.  

8.  Konkurso dalyviai turi pateikti organizatoriams tikslius savo kontaktinius duomenis 

(elektroninio pašto bei namų adresus, mobiliojo telefono numerį). 



IV. SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

9. Konkurse dalyvaujantys kūrėjai iki 2018 m. vasario 15 d. organizatoriui pateikia tekstus, 

parašytus kompiuteriu, adresu: Dariaus ir Girėno g. 6, 59114 Prienai, arba gali siųsti el. p. 

mokykla@revuona.prienai.lm.lt 

10. Konkursui skirti tekstai gali būti anksčiau publikuoti.  

11. Tekstai, neatitinkantys konkurso sąlygų, nevertinami. 

12. Komisija atrenka ne daugiau kaip 2 geriausius tekstus. 

13.  Atrinkti tekstai publikuojami interneto svetainėje www.revuona.prienai.lm.lt 

14. Paskelbus tekstus kuriama muzika himnui. 

 

V. SKYRIUS 

REIKALAVIMAI HIMNO TEKSTAMS 

 

15.  Tekstas paveikus, skambus ir prasmingas, nesudėtinga struktūra, pakili, iškilminga nuotaika.  

16.  Tema – mokykla, kurioje augame, mokomės, kuriame ir dirbame.  

17.  Tekstas originalus, aukšto meninio lygio, atitinka konkurso tikslus.  

18.  Himno teksto, parašyto taisyklinga lietuvių kalba, apimtis 3–5 posmeliai.   

19. Tekstas, neatitinkantis reikalavimų, nevertinamas. 

VI. SKYRIUS 

APDOVANOJIMAS 

 

20. Autoriai, pagal kurių tekstą bus sukurtas Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos himnas 

bus apdovanoti padėkos raštais ir atminimo dovanomis.  

VII. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21. Visi konkurso nugalėtojai pasirašo raštišką sutikimą, kuriuo kūrinio autorines teises 

(platinti, išleisti, perdirbti, viešai atlikti, transliuoti, skelbti kompiuterių tinklais (internete) 

perduoda Prienų „Revuonos“ pagrindinei mokyklai.  

22.  Už galimą teksto ir muzikos plagijavimą atsako patys autoriai.   

________________________________ 


