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UGDYMO ĮSTAIGŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO  

„VANDENS LAŠELYJE STEBUKLĄ PAMAČIAU” NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų konkurso „Vandens lašelyje stebuklą pamačiau“ 

(toliau – konkursas) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, dalyvius. 

2. Konkurso organizatoriai – Jurbarko Naujamiesčio progimnazija. 

3. Konkurso kuratorės: 

3.1. Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos socialinė pedagogė Saulena Lukšienė, el. paštas  

saulena.pl@gmail.com 

3.2. Visuomenės sveikatos specialistė Ramutė Mineikienė, el. paštas 

ramute.mineikiene@gmail.com 

4. Visi darbai bus eksponuojami Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos internetiniame 

puslapyje, Visuomenės sveikatos biuro tinklapyje, socialinio tinklo Facebook paskyrose. 

5. Konkursas skirtas Pasaulinei vandens dienai paminėti.  

 

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

6. Tikslas: skatinti sąmoningą požiūrį į vandenį ir jo didžiulę svarbą kiekvienam iš mūsų. 

7. Uždaviniai: 

7.1. skatinti vaikų domėjimąsi vandens nauda organizmui; 

7.2. stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius; 

7.3. skatinti mokinių kūrybiškumą; 

7.4. plėtoti bendradarbiavimą tarp įvairių ugdymo įstaigų. 

 

III. DALYVIAI 

  

8. Konkurse kviečiami dalyvauti visų ugdymo įstaigų 1–8 klasių mokiniai, jų pedagogai. 

 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

9. Konkursas organizuojamas nuo 2022 m. vasario 21 d. iki 2022 m. kovo 22 d. 

10. Konkursui pateikiami darbai: 

10.1. I etapas. Nuo 2022-02-21 iki 2022-03-16 – elektroninių laiškų su užpildyta dalyvio 

anketa(1 priedas) ir kūrybinio darbo nuotrauka laukiame iki 2022 m. kovo 16 d. el. paštu:   

1-4 klasių mokinių darbai – ramute.mineikiene@gmail.com 

5–8 klasių mokinių darbai – saulena.pl@gmail.com 

Konkursui pateikti kūrybiniai darbai turi atitikti konkurso temą „Vandens lašelyje stebuklą 

pamačiau“. Mokinių darbai gali būti atlikti įvairiomis priemonėmis ir įvairia tapybos ir grafikos 

technika, kai paveikslas kuriamas piešiant, spalvinant ir lipdant prie pagrindo, taip pat ir panaudojant 

IKT. Visi darbai pateikiami JPG formatu, ne mažesnės kaip 600 KB ir ne didesnės kaip 2 MB. 

Viename laiške prisegama viena dalyvio anketa (pateikta nuostatų pabaigoje) ir vienas kūrybinis 

darbas. Autorius, pateikdamas nuotrauką konkursui, patvirtina, kad yra šios nuotraukos autorius ir 

kad yra gavęs joje užfiksuotų asmenų sutikimą šią nuotrauką naudoti konkurse. Už autorinių teisių 
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pažeidimus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus atsako nuotraukas atsiuntę asmenys. 

Vienas dalyvis gali pateikti tik vieną nuotrauką. Konkurso dalyviai sutinka, kad konkursui pateiktos 

nuotraukos gali būti neatlygintinai ir be apribojimų talpinamos kitose visuomenės informavimo 

priemonėse. 

10.2. II etapas. 2022-03-18 kūrybinių darbų peržiūra, vertinimas. Komisija išrinks kriterijus 

atitinkančius darbus pagal amžiaus grupes: 

1 grupė: 1–4 klasių mokiniai; 

2 grupė: 5–8 klasių mokiniai. 

10.3. III etapas. 2022-03-22 konkurso nugalėtojų paskelbimas Jurbarko Naujamiesčio 

progimnazijos internetinėje svetainėje, Facebook paskyroje. Kūrybiniai darbai viešinami nuo  

2022-03-25. 

 

V. KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS 

11. Konkurso nugalėtojus renka Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus įsakymu 

sudaryta komisija. Darbai bus vertinamos atsižvelgiant į šiuos kriterijus: temos atitikimą ir 

atskleidimą, originalumą, meninę raišką. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti diplomais ir 

suvenyrais. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

12. Parodos dalyvių skaičius iš vienos ugdymo įstaigos neribojamas. 

13. Organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo ir nemokėdami honorarų atsiųstus 

kūrybinius darbus (nurodant jų autorystę) naudoti nekomerciniais tikslais – parodos viešinimui 

(plakatai, katalogai, periodinė spauda ir kt.), eksponavimui parodose, publikavimui internetinėje 

erdvėje. 

14. Visiems parodos dalyviams ir jiems padėjusiems pedagogams anketoje nurodytu el. paštu 

iki 2022 m. balandžio 1 d. bus išsiųstos  parodos organizatorių padėkos.  

 

 

 

 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų konkurso 

„Vandens lašelyje stebuklą pamačiau“  

               1 priedas 

 

 

KARTU SU KONKURSUI SKIRTAIS DARBAIS ATSIŲSTI IR ŠIĄ INFORMACIJĄ: 
  

 

KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO 

„VANDENS LAŠELYJE STEBUKLĄ PAMAČIAU” 

DALYVIO ANKETA 
 

Ugdymo įstaigos pavadinimas 

    

Paskatinusio pedagogo 

  

vardas, pavardė, el. paštas   

Mokinio vardas, pavardė, klasė   

  

  


