PATVIRTINTA
Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos
direktoriaus 2021 m. vasario 1 d.
įsakymu Nr. V-27
RESPUBLIKINIS KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSAS
„ČIULBA ULBA LIETUVA 2021“
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikinio kūrybinio darbų konkurso „Čiulba ulba Lietuva 2021“ (toliau – Konkursas)
nuostatai nustato tikslą ir uždavinius, dalyvius, konkurso organizavimą, vertinimą, laimėtojus,
apdovanojimą.
2. Konkurso koordinatoriai ir organizatoriai – Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos direktoriaus
pavaduotoja ugdymui Rasa Petrikienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė Inesa Jančioraitė
Tichomirova, pradinių klasių mokytoja metodininkė Jolanta Vasilevskienė.
Konkurso vieta: Vilniaus miesto „Spindulio“ progimnazija, adresas: R. Jankausko 17, LT - 04315,
Vilnius, telefonas: 8 5 2444781, elektroninio pašto adresas: spinduliorenginiai@gmail.com
3. Konkurso partneriai – Lietuvos literatūros ir tautosakos institutas, Kauno Tado Ivanausko
zoologijos muziejus, Vilniaus zoologijos sodas Zoopark.
3. Konkurso tikslas – ugdyti vaikų kūrybiškumą, saviraišką ir meilę gimtajam žodžiui.
4. Uždaviniai:
4.1. skatinti pradinių klasių mokinius domėtis Lietuvos paukščiais;
4.2. gebėti sukurti ketureilį apie pasirinktą paukštį ir jį iliustruoti.
II SKYRIUS
KONKURSO ORGANIZAVIMAS
5. Kūrybinių darbų konkursas skirtas 3, 4 - tų pradinių klasių mokiniams.
6. Konkurso tematika – ketureilis apie Lietuvos paukštį ir jo iliustracija.
7. Konkursas vyks 2021 m. balandžio 1-7 d. Rezultatai skelbiami balandžio 7 d.
8. Konkursui pateikiami ketureiliai apie paukščius. Iliustracija gali būti atliekama pasirinkta technika:
akvarele, guašu, kreidelėmis, spalvotais pieštukais, tušu ir kt.
9. Konkursui pateiktas eilėraštis turi būti originalus asmeninis darbas.
10. Darbų skaičius neribojamas.
11. Norintys dalyvauti konkurse iki 2021 m. kovo 23 d. atsiunčia užpildytą dalyvio anketą
(1 priedas) ir nuskenuotą mokinių kūrybinį darbą adresu spinduliorenginiai@gmail.com.

III SKYRIUS
VERTINIMAS, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS, APDOVANOJIMAS
13. Atsiųsti nuskenuoti kūrybiniai darbai bus vertinami sudarytos Vilniaus ,,Spindulio“
progimnazijos ir Lietuvos literatūros ir tautosakos instituto vertinimo komisijos.
14. Vertinimo kriterijai:
14.1. temos atskleidimas;
14.2. originalumas;
14.3. kalbos taisyklingumas;
14.4. meniškumas ir kūrybiškumas.
15. Darbai bus vertinami ir apdovanojami pagal amžiaus grupes:
• I grupė –3 klasių mokiniai (trys vietos);
• II grupė – 4 klasių mokiniai (trys vietos);
16. Visiems konkurso dalyviams ir mokytojams skiriamos padėkos (atsiunčiamos el. paštu).
Pirmų vietų nugalėtojams – diplomai ir bilietai į Vilniaus zoologijos sodą Zoopark. Nugalėtojų klasė
bus apdovanota edukacine išvyka į Lietuvos literatūros ir tautosakos institutą ar Kauno Tado
Ivanausko zoologijos muziejų.
17. Konkurso rezultatai skelbiami 2021 m. balandžio 7 d. internetinėje svetainėje:
https://spindulioprogimnazija.lt/, https://www.facebook.com/Spinduliomedija/.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Darbai, neatitinkantys Konkurso reikalavimų, per vėlai pristatyti ar plagijuoti, nebus pateikiami
vertinimo komisijai.
19. Pateikdami darbus Konkurso dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui neatlygintinai
suteikia Konkurso organizatoriams neišimtines teises atgaminti, išleisti, viešai skelbti, platinti
Konkursui pateiktus kūrinius ar jų kopijas Lietuvoje ir užsienyje. Konkurso organizatorius
įsipareigoja neviešinti konkurso dalyvių pateiktos asmeninės, kontaktinės informacijos.
20. Konkurso Organizatorius, esant būtinybei, pasilieka teisę keisti taisykles, dalyvavimo sąlygas.
21. Pasiteiravimui skambinti pradinių klasių mokytojai metodininkei Inesai Jančioraitei
Tichomirovai, tel. 867634976 ir pradinių klasių mokytojai metodininkei Jolantai Vasilevskienei, tel.
865646371.
––––––––––––––––––––
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Būtina užpildyti visus laukus!

