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PATVIRTINTA 

Prienų r. savivaldybės administracijos 

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 

2022 m. sausio 19 d. 

įsakymu Nr. STĮ-11 

 

RAJONINIO PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ POPIERIAUS KARPINIŲ  

KONKURSO-PARODOS „MOČIUTĖS SKRYNIĄ PRAVĖRUS. SENOVINĖS LANGINĖS“ 

NUOSTATAI 
 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pradinių klasių mokinių popieriaus karpinių konkurso nuostatai reglamentuoja tikslus, 

dalyvius, darbų pateikimo ir organizavimo tvarką, vertinimą. 

2. Konkursas skirtas skatinti domėtis karpymo iš popieriaus tradicijomis Lietuvoje, 

propaguoti šį meną savo mokykloje bei ugdyti kūrybinius mokinių gebėjimus. 
 

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

3. Skatinti mokinius domėtis karpiniais ir karpymo iš popieriaus tradicijomis . 

4. Ugdyti vaikų kūrybiškumą, mokyti pastebėti grožį kasdieniniame gyvenime ir jį perteikti 

karpinyje. 

5. Sudaryti sąlygas mokyklų atstovams viešai pristatyti savo kūrybinius pasiekimus. 
 

 

III. DALYVIAI 

 

6. Prienų rajono bendrojo ugdymo įstaigų, formaliojo švietimo, 1–4 klasių mokiniai. 

7. Vertinant darbus vaikai skirstomi į dvi grupes:  

7.1. I grupė 1–2 klasių mokiniai;  

7.2. II grupė 3–4 klasių mokiniai. 
 

 

IV. DARBŲ PATEIKIMAS IR PRISTATYMAS 

 

8. Pateikiami karpiniai turi atitikti konkurso temą. 

9.  Parodai teikiami darbai turi būti sukurti savarankiškai, nevertinami grupiniai darbai. 

10.  Konkursui-parodai pateikiamų darbų dydis – A4 formatas. 

11.  Darbai turi būti su darbo metrika priekinėje karpinio pusėje. 

12.  Karpinio metriką sudaro autoriaus kortelė, kurioje nurodyta: mokinio vardas, pavardė, 

klasė, mokykla, mokytojo vardas, pavardė. Kortelės dydis 2x8 cm. (12 šriftas). 

13.  Dalyviai registruojasi el. paštu, užpildydami dalyvio anketą, iki 2022 m. kovo 18 d. 

14.  Dalyvio anketą ir nuskenuotus darbus (jpg ar png formatu) siųsti el. paštu: 

neringa.sinceviciene@gmail.com „Karpinių konkursui-parodai „Senovinės langinės“. 

 

 

V. KONKURSO-PARODOS ORGANIZAVIMAS 

 

15.  Mokinių darbų paroda-ekspozicija vyks virtualioje erdvėje, mokyklos tinklapyje adresu: 

https://mokykla.eu 

16. Virtualios parodos nuoroda bus išsiųsta į dalyvavusių mokytojų ir mokyklų elektroninius 

paštus. 
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VI.  KŪRYBINIŲ DARBŲ VERTINIMAS BEI APDOVANOJIMAS 

 

17. Darbus vertina organizatorių sudaryta komisija, patvirtinta Prienų r. savivaldybės 

administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo įsakymu. 

18. Vertinimo komisija darbus įvertina iki 2022 m. kovo 25 d. 16.00 val. ir pateikia 

informaciją Prienų švietimo pagalbos tarnybai. 

19. Karpiniai vertinami pagal ugdytinių amžiaus grupes nurodytas 7 punkte. 

20. Karpinių vertinimo kriterijai: darbo atitikimas konkurso temai, kūrybiškumas, 

originalumas, savitumas, estetinis vaizdas. 

21. Darbai, neatitinkantys konkurso-parodos reikalavimų nevertinami. 

22. Konkurso laureatai bus apdovanojami diplomais ir atminimo dovanėlėmis, dalyviai 

padėkos raštais. 
 

 

VII. PAPILDOMA INFORMACIJA 

 

23. Pateikdamas anketą, dalyvis sutinka, kad konkurso-parodos dalyvio duomenys bus 

naudojami viešinimo tikslais, organizatorių internetinėse svetainėse ir (ar) pateikiami spaudoje.  

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

24. Organizatoriai neatsako už siuntimo metu dingusius, pažeistus ar sugadintus darbus. 

25. Organizatoriai pasilieka teisę darbus eksponuoti savo nuožiūra. 

26. Išsamesnę informaciją apie konkursą teikia konkurso organizatorės: pradinių klasių 

mokytoja metodininkė Neringa Sincevičienė, tel. (8-686)96936, el. p. 

neringa.sinceviciene@gmail.com ir pradinių klasių mokytoja metodininkė Alma Kiškienė, tel. (8-

684)69505, el. p. a.kiskiene@gmail.com. 

 

 

IX. DALYVIO ANKETA 

 

Pilnas mokyklos 

pavadinimas 

Dalyvaujančių 

mokinių vardai, 

pavardės, amžiaus 

grupė 

Mokinius ruošusių 

mokytojų vardai ir 

pavardės 

Kontaktai  

(tel. nr., el. paštas) 
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