
PATVIRTINTA 

Vilniaus „Atžalyno“ mokyklos–darželio 

direktoriaus 2020-02-07 

įsakymu Nr. V-8 

 

ŠALIES PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ DAILĖS DARBŲ PARODA-KONKURSAS 

,,SKIRTUKAS LIETUVAI" 

SKIRTAS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 30-MEČIUI 

N U O S T A T A I 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Parodos-konkurso ,,Skirtukas Lietuvai“ nuostatai reglamentuoja parodos-konkurso tikslą, 

uždavinius, organizavimo tvarką, vertinimą ir apdovanojimą. 

II. PARODOS-KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

2. Tikslas – minint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-metį, paskatinti mokinius gilinti 

žinias apie savo šalies istoriją. 

3. Uždaviniai: 

3.1. Skatinti vaikų kūrybiškumą įgyvendinant kūrybines idėjas, fantazijas, svajones 

įvairiomis meno priemonėmis ir būdais; 

3.2. Ugdyti išradingumą ir meninę raišką; 

III. PARODOS-KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

4. Parodos-konkurso koordinatorė  – Vilniaus ,,Atžalyno" mokyklos-darželio pavaduotoja 

ugdymui Rima Rutkauskienė. 

5. Parodos-konkurso organizatoriai  – Vilniaus ,,Atžalyno" mokyklos-darželio pradinio 

ugdymo mokytojos Rasa Barkovienė, Vaida Dzekunskienė ir Violeta Kurlavičienė. 

6. Parodos-konkurso dalyviai – 1-4 klasių mokiniai. 

7. Dailės darbai turi atitikti šio konkurso tikslus ir uždavinius, temą, turi būti išbaigti, estetiški.  

8. Skirtuko dydis 20 cm × 5 cm. Konkurse dalyvauja autorius su vienu darbu. Kitoje skirtuko 

pusėje būtina darbo dalyvio kortelė (atspausdinti kompiuteriu Times New Roman 14 šriftu ). 

Kortelėje turi būti nurodyta: 

• autoriaus vardas, pavardė;  

• mokykla, klasė;  

• mokytojo vardas, pavardė.  

9. Dalyviai į parodą – konkursą registruojami užpildant anketą 2020 m. vasario 10 d. iki 2020 

m. kovo 6 d. 

https://forms.gle/YsuQNxmhZTFFU4zt8
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10. Darbus pristatyti į Vilniaus „Atžalyno“ mokyklos-darželio raštinę iki 2020 m. kovo 6 d.. 

arba siųsti adresu: 

Parodai-konkursui „Skirtukas Lietuvai“ 

Vilniaus „Atžalyno“ mokykla-darželis 

Genių g. 25, Vilnius 

LT-11217 

11. Konkursui pateiktų darbų paroda vyks nuo 2020 m. kovo 2 d. iki kovo 31 d. Vilniaus 

,,Atžalyno" mokykloje-darželyje.  

IV. VERTINIMAS 

12. Darbai skirstomi pagal autorių amžių į grupes:  

12.1. I grupė –pirmų-antrų klasių mokinių darbai;  

12.2. II grupė – trečių-ketvirtų klasių mokinių darbai;  

13. Darbus vertins Vilniaus „Atžalyno“ mokyklos-darželio direktoriaus įsakymu sudaryta 

vertinimo komisija 2020 m. kovo 31 d.  

14. Darbų vertinimo kriterijai:  

14.1. temos suvokimas ir atskleidimas; 

14.2. originalus pateikimas;  

14.3. darbo meniškumas, kūrybiškumas, užbaigtumas. 

15.  Vertinimo komisija atrinks po tris geriausius darbus iš kiekvienos amžiaus grupės ir teiks 

apdovanojimui. 

V.  DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

16. Laureatai bus paskelbti 2020 m. balandžio 6 d. Vilniaus „Atžalyno“  mokyklos-darželio 

svetainėje http://www.atzalyno.vilnius.lm.lt/ 

17. Visiems parodos-konkurso dalyviams ir mokytojams elektroniniu paštu bus išsiųsti padėkos 

raštai. 

18. Parodos-konkurso laureatai bus apdovanoti padėkos raštais ir prizais, kurie bus išsiųsti 

paštu. 

19. Konkurso Organizatoriai, esant būtinybei, pasilieka teisę keisti taisykles, dalyvavimo sąlygas. 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

20. Parodos-konkurso dalyvių darbai negrąžinami.  

21. Organizatoriai neatsako už siuntimo metu dingusius, pažeistus ar sugadintus darbus.  

 

_______________________________________ 

http://www.atzalyno.vilnius.lm.lt/

