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SraurrrT MTESTo MoKINTU rTLTETTNES AKCrJos
,,100 (PER)SKAITYTU KNYGU LIETUVAI,,

NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Siauliq miesto mokiniq pilietines akcijos ,,100 (per)skaitytq knygq Lietuvai"
nuostatai reglamentuoja pilietines akcijos (toliau - Akcijos) tiksl4, uZdavinius ir organizavimo tvark4.

2. Akcijos nuostatai parengti, pratgsiant Lietuvos prezidentes Dalios Grybauskaites
kvietim4 k[rybingai ir prasmingai Svgsti jubiliejinE - 100-Eja - Valstybes atklrimo dien4.

3 . Renginio or ganrzatoriai - Siauliq,,Sandoros" progimnazij a.

patirtimi;

II SKYRIUS
TIKSLAS IR UZDAVINIAI

4. Tikslas - ugdyi mokiniq skaitymo, pilieti5kumo kompetencij4.
5. UZdaviniai:
5.1 . skatinti mokinius dometis lietuviq ra5ytojq kUryba;
5.2. kviesti Siauliq miesto mokyklq mokinius aktyviai skaityti, dalintis skaitymo

5.3. i5rinkti Siauliq miesto mokiniq skaitomiausi4lietuviq ra5ytojo krygq;
5.4. puoseleti pilietines ir tautines vertybes;
5.5. pletoti Svietimo istaigq bendravimo ir bendradarbiavimo formas.

III SKYRIUS
RENGINIO ORGANIZAVIMAS

6. Akcijoje gali dalyvauti visos Siauliq miesto mokyklos.
l. Registracija (1 priedas) vykdoma iki 2018 m. balandZio 27 d. el. pa5tu:

mindaugas.malcevicius @sandora. eu.

8. UZsiregistravusios mokyklos atstovas, atsakingas uZ Akcijos koordinavim4
mokykloje, iki 2018 m. geguZes 1 d. gauna perskaitltq knygq registravimo nuorod4.

9. Nuo 2018 m. geguZes 1 d. iki 2018 m. gruodZio 31 d. Akcijoje dallvaujandiq
mokyklq atsakingi asmenys (lietuviq kalbos mokl.tojai, bibliotekq vedejai) sistemoje registruoja
mokiniq perskaitl.tas lietuviq autoriq knygas.

10. Iki 2019 m. vasario 1 1 d. Akcijos organizatoriai iSrenka daugiausiai lietuviq autoriq
knygq perskaidiusi4, aktyviausiai Akcij oj e dalyvavusi4 mokykl4.

Il. 2019 m. vasario 15 d. Siauliq apskrities Povilo ViSinskio vie5ojoje bibliotekoje
organizuojamas Akcijos dalyviq susitikimas, kurio metu kiekviena mokykla originaliai pristato
perskaitytq knyg.l stend4, aktyviausiai knygas skaidiusi mokykla apdovanojama Akcijos remejq

isteigtais prizais.
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IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. Renginio orgarizatoriai pasilieka teisg apie Siaulirl miesto mokiniq pilieting *k"tjq
,,100 (per)skaitytq knygq Lietuvai" teikti informacij4 Ziniasklaidos priemondms.

13. Papildom4 informacq4 apie Akcrjq teikia Siauliq ,,Sandoros" progimnazljos
direktoriaus pavaduotojas ugdymui Mindaugas Malcevidius (tel. Nr. 8 648 47 483 arba el. pa5tu:

mindaugas.malcevicius@sandora.eu), bibliotekos vedeja Ehyra Agrafenina (tel. Nr. 8 623 35 776

arba el. pa5tu: elvyra003@gmail.com), lietuviq kalbos mokyoja metodininke Rima Lunskiene
(tel. Nr. 868551130 arba el. paStu: rimanuotolinis@gmail.com).
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Priedas

Srlut tg MTESTo MoKINIU rILTETINE AKCTJA
,,100 (PER)SKAITYTU KNYGU LTETUVAI.'

PARAISKA DALYVAUTI AKCIJOJE

Svietimo istaigos
pavadinimas

Atsakingas asmuo Atsakingo asmens kontaktai
(el. pa5tas. telefonas)

Parai5k4 iki 2018 m. balandLio 27 d. siqsti el. pa5tu: mindaugas.malcevicius@,sandora.eu.


