PATVIRTINTA
Vilniaus karaliaus Mindaugo mokyklos
direktoriaus 2018 m. rugsėjo 18 d.
įsakymu Nr. V - 279

VILNIAUS KARALIAUS MINDAUGO MOKYKLA
VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ 1-4 KLASIŲ MOKINIŲ
RENGINYS - PARODA
„RAŠTAI TAUTINĖSE JUOSTOSE“

NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. Vilniaus miesto pradinio ugdymo mokinių parodos - konkurso (toliau „Konkursas“) ,,Raštai
tautinėse juostose“ nuostatai reglamentuoja Konkurso tikslą, dalyvius, Konkurso organizavimą, kūrybinių
darbų vertinimą ir nugalėtojų apdovanojimą.
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
2. Tikslas – ugdyti kūrybinius ir meninius mokinių gebėjimus, domėjimąsi savo tautos kultūra,
skatinti bendradarbiavimą ir darbą komandoje.
3. Uždaviniai:
3.1. Ugdyti tautinę savimonę, pagarbą savo tautai ir kultūrai;
3.2. Domėtis tautinių juostų gaminimo tradicijomis, lietuvių liaudies paveldu;
3.3. Išsirinkus labiausiai patikusią techniką, pagaminti tautinę juostą;
3.4. Skatinti įstaigų, kuriose ugdomi pradinio ugdymo mokiniai, bendradarbiavimą.
III. DALYVIAI
4. Vilniaus miesto pradinio ugdymo mokiniai.
IV. PARODOS - KONKURSO ORGANIZAVIMAS
5. Reikalavimai kūrybiniams darbams:
5.1. Tautinės juostos gali būti pagamintos pasirinkta netradicine technika: rišimas, origami ir kt.;
5.2. Konkursui pateiktose tautinėse juostose turi atsispindėti lietuvių liaudies spalvos;
5.3. Konkursui pateiktas darbas turi būti pateikiamas su etikete, kurioje pateikiama informacija:
darbo pavadinimas, autoriaus vardas pavardė, ugdymo įstaiga, praleidus vieną eilutę – mokytojo vardas,
pavardė. Etiketės dydis 3 cm x 10 cm; šriftas - Times New Roman 12 pt,: vardas pavardė - didžiosiomis
raidėmis, paryškintas, Times New Roman 12 pt, ugdymo įstaigos pavadinimas – paryškintas, Times New
Roman 12pt.
Darbo pavadinimas
Mokinio vardas, pavardė
Mokyklos pilnas pavadinimas
Mokytojo vardas, pavardė

V. VERTINIMO KRITERIJAI IR APDOVANOJIMAS
6. Darbus vertina Vilniaus karaliaus Mindaugo mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtinta
vertinimo komisija.
7. Konkurso darbų vertinimo komisija atsižvelgia į:
7.1. temos atitikimą;
7.2. išraiškingumą;
7.3. kūrybiškumą;
7.4. originalumą;
7.5. estetiškumą;
7.6. darbo sudėtingumą.
8. Konkurso vertinimo komisija išrinks 3 laimėtojus, kurių autoriams bus įteikti Diplomai ir
atminimo dovanėlės, o mokytojams, parengusiems mokinius - Padėkos raštai ir atminimo dovanėlės. Visi
pageidaujantys mokytojai gaus pažymas apie dalyvavimą Konkurse.
9. Konkurso laimėtojai bus apdovanojami baigiamąjame koncerte 2018 m. lapkričio 28 d.
13.00 val. Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykloje aktų salėje.
VI. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
10. Konkursą organizuoja Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla. Konkursą koordinuoja Vilniaus
karaliaus Mindaugo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Martinkėnienė; tel. Nr. 852652148;
pradinio
ugdymo
pedagogė
Asta
Šermukšnienė;
el.
paštas:
Asta.Sermuksniene@karaliausmindaugo.vilnius.lm.lt
11. Dalyviai, pageidaujantys dalyvauti Konkurse, pildo paraiškas ir su nuoroda PARAIŠKA
KONKURSUI - RAŠTAI TAUTINĖJE JUOSTOJE siunčia el. paštu:
Asta.Sermuksniene@karaliausmindaugo.vilnius.lm.lt iki 2018 m. spalio 19 d. Dalyvių anketų formos
pridedamos (1 priedas).
12. Darbai Konkursui kartu su lydraščiu, kuriame nurodomas darbo pavadinimas, mokinio vardas,
pavardė, mokyklos pilnas pavadinimas, mokytojo vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas
pristatomi 2018 m. lapkričio 5-9 dienomis nuo 12.00 val. iki 17.00 val. į Vilniaus karaliaus Mindaugo
mokyklą, Mindaugo g. 9, LT-03225 Vilnius, 310 kab., 215 kab.
13. Darbų eksponavimas vyks 2018 m. lapkričio mėn. 12-23 d. Vilniaus karaliaus Mindaugo
mokyklos erdvėse, Mindaugo g. 9, LT-03225 Vilnius.
14. Parodą galima aplankyti 2018 m. lapkričio mėn. 12-23 dienos nuo 12.00 val. iki 16.00 val.,
laiką suderinus su direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Martinkėniene, tel. Nr. (8 5) 265 2148, el.
paštas: Vilma.Martinkeniene@karaliausmindaugo.vilnius.lm.lt,
15.Vertinimo komisija 2018 m. lapkričio mėn. 23 d. skelbia konkurso rezultatus internetinėje
svetainėje http://www.karaliausmindaugo.vilnius.lm.lt, gavus sutikimą dėl asmens duomenų viešinimo.
VII. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
16. Konkurso laimėtojai bus apdovanojami diplomais ir atminimo
2018 m. lapkričio 28 d. 13.00 val.
17. Padėkos už dalyvavimą bus įteiktos 2018 m. lapkričio 28 d. 13.00 val.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Darbus bus galima atsiimti asmeniškai 2018 m. lapkričio 28 d. – gruodžio 7 d.
19. Darbų organizatoriai nesiunčia.
____________________________

dovanėlėmis

Vilniaus miesto pradinio ugdymo mokinių
parodos-konkurso
„Raštai tautinėse juostose“ nuostatų
1 priedas

REGISTRACIJOS FORMA

______________________________________________________________________
(pilnas mokyklos pavadinimas)

Vilniaus karaliaus Mindaugo mokyklai

PARAIŠKA
DĖL DALYVAVIMO VILNIAUS MIESTO PRADINIO UGDYMO MOKINIŲ KONKURSE
„RAŠTAI TAUTINĖSE JUOSTOSE“
_________________
(data)
Mokytojo vardas, pavardė

Kontaktai (elektroninis paštas; telefonas)

_________________________

