PATVIRTINTA
Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos
direktoriaus 2018 m. rugsėjo 18 d.
įsakymu Nr. V1-323

TARPTAUTINIO PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO
„KALĖDINIS ŽAISLIUKAS“
NUOSTATAI
Kuo toliau tuo mažiau, jaukioje aplinkoje gaminame rankdarbius šventėms. Konkursu
„Kalėdinis žaisliukas“ skatiname kurti ne tik mokykloje, bet ir namuose. Manome, kad mokiniams
svarbu pažinti savo tautos kalendorines šventes, jų papročius ir tradicijas, puoselėti iš kartos į kartą
perduodamas dvasines vertybes bei tapti šios šventės dalyviais, perteikiančiais savo išgyvenimus ir
nuotaikas kūrybine išraiška.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Konkurso „Kalėdinis žaisliukas“ organizatoriai Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos
pradinių

klasių

mokytoja

metodininkė

Loreta

Šileikienė

(tel.

+37068245535

loreta.sileikiene@gmail.com), pradinių klasių mokytoja Jolita Jocienė (tel. +37061819927
jolita.jociene@inbox.lt). Organizatoriai numato konkurso tikslus, laiką, dalyvius, konkurso
laimėtojų nustatymo ir dalyvių apdovanojimo tvarką.
II. TIKSLAI
2. Bendradarbiaujant vaikams, jų tėveliams, mokytojams pagaminti skambantį lietuvišką
kalėdinį žaisliuką.
3. Puoselėti tradicinių švenčių papročius ir ugdyti mokinių vertybines nuostatas.
4. Ugdyti mokinių darbštumą, aktyvumą, kūrybiškumą.

III. VYKDYMO LAIKAS
5. Konkursas vykdomas nuo 2018 m. spalio mėn. 1 d. iki gruodžio mėn. 6 d.

IV. DALYVIAI
6. Konkurse gali dalyvauti šalies bendrojo ugdymo mokyklų 1- 4 klasių mokiniai, užsiregistravę
ir atsiuntę darbus.

V. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
7. Konkurso dalyvius vadovai registruoja el. paštu: loreta.sileikiene@gmail.com nuo 2018 m.
lapkričio mėn. 19 d. iki lapkričio mėn. 23 d.
8. Darbas (kalėdinis žaisliukas) gali būti atliktas įvairiomis priemonėmis ir įvairia technika.
Žaisliukas turi būti pakabinamas (turėti kilpelę ar kitą tvirtinimo būdą). Dydis: ne daugiau nei
20 cm ilgio ir 20 cm pločio.
9.

Ant darbų turi būti prisegta ir kompiuteriu surinkta kortelė (žr. pavyzdį), kurioje nurodyta:
autoriaus vardas, pavardė, klasė, mokyklos pavadinimas, darbo vadovas ar vadovai (tėveliai,
mokytojas) mokytojo vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefonas. (Kortelės dydis 14 cm x 4
cm). (Prašome užpildyti spausdintomis raidėmis.) Vienas vaikas pristato vieną darbą, o
mokykla ne daugiau, kaip 10 darbų.
Autoriaus vardas, pavardė, klasė
Mokyklos pavadinimas
Darbo

vadovas

(-ai)

(tėveliai,

mokytojas)
Mokytojo vardas, pavardė,
Mokytojo

el.

pašto

adresas,

telefonas
10. Kartu su darbais pateikti dalyvaujančių mokinių bei juos paruošusių vadovų sąrašą (Priedas
Nr.1).
11. Darbai pristatomi nuo 2018 m lapkričio 26 d. iki. lapkričio 30 d. į Vilniaus Simono Daukanto
progimnaziją (304 kab., arba pas budėtoją) adresu :
Darbų konkursui „Kalėdinis žaisliukas“
Vilniaus Simono Daukanto progimnazija
Naugarduko g. 7, Vilnius
LT – 03231
12. Nuo 2018 m. gruodžio 3 d. pateikti darbai nebus priimami.

VI. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
13. Darbus vertins Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta ir
patvirtinta komisija. Bus atrinkta ir apdovanota 10 geriausių darbų.
14. Laureatai

bus

paskelbti

Vilniaus

Simono

Daukanto

progimnazijos

svetainėje

http://www.daukantoprogimnazija.vilnius.lm.lt 2018 m. gruodžio 6 d.
15. Komisija, vertindama darbus, atsižvelgs į šiuos kriterijus:
15.1. Temos atskleidimas, interpretacija.
15.2. Vaiko (ne suaugusio) indėlis į žaislo gamybą.
15.3. Darbo originalumas.
15.4. Atliktos technikos savitumas.
15.5. Estetinis vaizdas.
16. Organizatoriai turi teisę neeksponuoti kūrinių, neatitinkančių nuostatų reikalavimų, neestetiškų,
neužbaigtų darbų.

VII. APDOVANOJIMAS
17. Geriausių darbų autoriai, jų mokytojai ir tėveliai, bus apdovanoti padėkos raštais.
18. Visiems dalyviams el. paštu išsiunčiamos pažymos, patvirtinančios apie dalyvavimą konkurse.
19. Konkurso darbų paroda bus eksponuojama Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos III aukšte
nuo 2018 m. gruodžio 3 d. iki 2018 m. gruodžio 21 d.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Darbai negrąžinami.
21. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę publikuoti laureatų darbus įvairiuose leidiniuose bei
tinklalapiuose informacijos ir kūrybiškumo skatinimo tikslais.

Parengė pradinių klasių mokytojos:
Loreta Šileikienė

Jolita Jocienė

Tel. Nr. +37068245535,

Tel. Nr. +37061819927

El. paštas: loreta.sileikiene@gmail.com

El. paštas: jolita.jociene@inbox.lt

Tarptautinio pradinių klasių mokinių
kūrybinių darbų konkurso
„Kalėdinis žaisliukas“
nuostatų priedas Nr.1
Dalyvių darbų lydraštis

____________________________________________________
(Mokyklos pavadinimas, adresas)

Mokinio vardas,
pavardė
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vadovo mokytojo arba
tėvelio (-ių) vardas, pavardė

Mokytojo v., pavardė, el. pašto
adresas, telefonas

