
KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

HIMNO KŪRIMO KONKURSO NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos himno kūrimo konkursas (toliau – Konkursas) skirtas 

mokyklos bendruomenei.  

2. Konkursą organizuoja Kauno šv. Kazimiero progimnazija (Vandžiogalos pl. 51, Kaunas).  

3. Nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, uždavinius, dalyvius, organizavimo tvarką.  

 

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas - sukurti mokyklos himną ir pagal paskirtį naudoti mokyklos gyvenime.  

5. Uždaviniai:  

5.1. puoselėti tapatumo su mokykla jausmą;  

5.2. sudaryti galimybę atskleisti mokyklos bendruomenės kūrybines galias, gebėjimą aiškiai, 

vaizdžiai, taisyklingai reikšti mintis.  

 

III. KONKURSO DALYVIAI 

 

6. Konkurse gali dalyvauti esami ir buvę mokiniai, mokytojai, tėvai ir visi, neabejingi mūsų 

progimnazijai, žinantys mūsų istoriją ir tradicijas.  

 

IV. KONKURSO ETAPAI 

  

7. Konkurso pradžia – 2022 m. gegužės 10 d.;  

8. Sukurtą kūrinį pateikti iki 2022 m. birželio 1 d.;  

8. Komisija kūrinius vertins ir atrinks iki 2022 m. birželio 5 d.;  

9. Jūsų sukurto progimnazijos himno žodžius, A4 formato lape siųsti iki 2022 m. birželio 1 d. 

mokytojai Rūtai Jagminaitei el. paštas ruta.jagminaite@svkazimieras.lt. Kūrinys pateikiamas 

nurodant tikslų autoriaus(-ių) vardą(-us) ir pavardę(-es), klasę.  

 

V. REIKALAVIMAI KŪRINIUI 

 

10. Kūrinys savo nuotaika ir charakteriu turi būti artimas himno žanrui, tinkantis atlikti dideliam 

dalyvių skaičiui (bent jau priedainis) įvairių švenčių ir renginių metu.  

11. Himno tekstas turėtų atspindėti mokyklos idėją (saugaus, sveiko, sumanaus vaiko ugdymą), 

vertybes (gyventi darant gera, pagarbą, teisingumą, tikėjimą, džiaugsmą, toleranciją, tobulėjimą)  ir 

viziją (sutelkta, besimokanti, atvira pokyčiams, siekianti aukštos ugdymosi kokybės mokykla visiems), 

jos istoriją, tradicijas, tai, kas mus vienija, kuo tikime, ko siekiame ir sieksime, būti prasmingas ir 

šiuolaikiškas. Privalo būti parašytas taisyklinga lietuvių kalba.  

12. Laisvai pasirinkta forma, stilius ir kitos meninės raiškos priemonės.  

13. Himno tekstą sudaro ne mažiau kaip du posmai ir priedainis.  

 

VI. VERTINIMAS 

 

15. Konkurso dalyvių kūrinius vertina progimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija – 

kompetentingi mokyklos bendruomenės nariai.  
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15. Vertinant gautus kūrinius bus atsižvelgiama į anksčiau paminėtus reikalavimus, žodinio teksto 

originalumą, bendrą kūrinio dvasią.  

 

VII. APDOVANOJIMAI 

 

16. Konkurso laimėtojas skelbiamas mokyklos tinklapyje http://www.svkazimieras.kaunas.lm.lt  

2022 m. birželio 5 d. 

17. Konkurso laimėtojas bus apdovanotas specialiuoju prizu.  

18. Mokykla turi teisę pratęsti konkurso vykdymo terminą.  

 

VIII. AUTORINĖS TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ 

 

19. Konkurso organizatoriai turi teisę gautus kūrinius skelbti viešai. Konkursui pateikti darbai nebus 

grąžinami.  

20. Mokykla neprisiima atsakomybės už himno kūrėjų autorinių teisių pažeidimus trečiųjų asmenų 

atžvilgiu.  

21. Konkurso laimėtojas(-ai) suteikia mokyklai teisę sukurtą kūrinį naudoti be jokių apribojimų. 
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