PATVIRTINTA
Panevėžio gamtos
mokyklos direktoriaus
2021m. lapkričio 26 d.
įsakymu Nr. VĮ-118
VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSAS
„PAPUOŠKIME ŠVENTES ŽIBINTAIS“
NUOSTATAI
Prasidėjus tamsiąjam metui, aplinkui viskas nurimsta ir nutyla. Gamta panyra į sapną...
Kuo daugiau degsime šviesos ir ugnies, tuo daugiau šilumos ir vilties ateis į mūsų gyvenimą.
Neatsiejamas šviesos simbolis – žibintas. Visi žinome, kokia užburianti žibinto skleidžiama šviesa
tamsoje. Šviesa – tai gėrio ir vilties simbolis.
Kviečiame prisijungti įžiebti šviesą savo širdyse dalyvaujant konkurse „Papuoškime
šventes žibintais“, kuris skirtas mokyklos 55 metų sukakčiai paminėti. Jūsų kurtais žibintais
papuošime Gamtos mokyklos parką – taip kartu išgyvensime vieningumo ir draugystės jausmą.
I.

BENDROJI DALIS

1. Vaikų kūrybinių darbų konkurso ,,Papuoškime šventes žibintais“ (toliau – Konkursas) nuostatai
reglamentuoja renginio tikslą, uždavinius, dalyvius, kūrybinius darbus ir pateikimo sąlygas,
kūrybinių darbų vertinimą, dalyvių apdovanojimo tvarką.
2. Konkurso organizatorius – Panevėžio gamtos mokykla.
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Konkurso tikslas – atskleisti vaikų kūrybinius gebėjimus .įvairiomis raiškos priemonėmis kuriant
šventinius žibintus.
4. Konkurso uždaviniai:
4.1. lavinti vaikų meninius įgūdžius;
4.2. atskleisti vaikų saviraiškos ypatumus;
4.3. formuoti įgūdžius ir gebėjimą naudotis įvairių dailės sričių meninės raiškos priemonėmis.
III.

DALYVIAI

5. Konkurso dalyviai – mokyklų bendrojo ugdymo 1-4 kl. mokiniai.
IV.

KŪRYBINIAI DARBAI IR JŲ PATEIKIMO SĄLYGOS

6. Informacija apie Konkursą skelbiama Panevėžio gamtos mokyklos internetinėje svetainėje
www.gamtosmokykla.lt –Naujienos ir Gamtos mokyklos Facebook paskyroje.
7. Konkursui teikiamas kūrybinis darbas – žibintas.
8. Žibinto gamybai naudojamas 0,5 l talpos įvairiomis (drėgmei atspariomis) priemonėmis
dekoruotas stiklainis (užsuktu dangteliu), kurį būtų galima eksponuoti lauko sąlygomis.
9. Pagamintas žibintas turi turėti tvirtą pakabinimą.
10. Konkursui teikiamas žibintas turi būti su žvake.
11. Visi pateikti kūrybiniai darbai turi būti originalūs, t. y. sukurti pačių Konkurso dalyvių.
12. Prie kiekvieno darbo turi būti pritvirtinta, kopiuteriu spausdinta, dalyvio kortelė (Priedas Nr.1).
13. Konkursui pateikti kūrybiniai darbai nėra grąžinami.

14. Žibintus pristatyti iki 2021-12-14 adresu: Panevėžio gamtos mokykla, Smėlynės g. 171, 37450
Panevėžys.
15. Dalyvavimas konkurse reiškia dalyvių sutikimą, kad Konkursui pateikti kūrybiniai darbai būtų
neatlygintinai naudojami organizatorių nuožiūra informaciniais ar edukaciniais tikslais,
fotografuojami, talpinami organizatorių internetinėje svetainėje nurodant autoriaus vardą,
pavardę, ugdymo įstaigą.
V. KŪRYBINIŲ DARBŲ VERTINIMAS, DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
16. Kūrybinius darbus vertins trijų narių komisija.
17. Vertinimo kriterijai:
16.1 idėjos ir temos atitikimas;
16.2. kūrybinio darbo originalumas;
16.3. naudotos technikos, priemonių savitumas;
16.4. estetinis kūrybinio darbo vaizdas.
18. Įprasminant mokyklos sukaktį, 55 vertinimo komisijos atrinkti darbų autoriai bus apdovanoti
organizatorių dovanėlėmis ir padėkos raštais.
18. Darbai, neatitinkantys Konkurso reikalavimų, nebus vertinami.
19. Apie konkurso rezultatus mokytojai bus informuoti jų nurodytu el.paštu iki 2021-12-17.
20. Visi žibintai bus eksponuojami Gamtos mokyklos parko medžiuose ir įžiebti gruodžio 20-23
dienomis.
21. Visiems mokytojams, inicijavusiems ugdytinių dalyvavimą Konkurse, bus išsiųsta elektroninė
pažyma.
22. Papildoma informacija teikiama elektroniniu paštu pgmkonkursai@gmail.com.
PRIEDAS NR.1

DALYVIO KORTELĖ ( turi būti pritvirtinta prie žibinto)

Dalyvio vardas, pavardė, klasė
Mokytojo(-s) vardas, pavardė, el. paštas
Ugdymo įstaigos pavadinimas

