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RESPUBLIKINIO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 1–8 KLASIŲ MOKINIŲ  

PIEŠINIŲ NUOTRAUKŲ KONKURSO „BIBLIJOS TAKAIS“  

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

1. Šie nuostatai reglamentuoja respublikinio bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių 

mokinių piešinių nuotraukų konkurso „Biblijos takais“ (toliau – Konkurso) tikslą, uždavinius, 

dalyvius, organizavimo tvarką, reikalavimus darbų pateikimui, konkurso darbų vertinimo bei 

dalyvių ir laimėtojų apdovanojimo tvarką. 

2. Konkursą organizuoja  Prienų r. Išlaužo pagrindinė mokykla, Prienų  švietimo pagalbos 

tarnyba, Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centras. 

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

3. Tikslas – skatinti 1–8 klasių mokinius skaityti ir piešiant apmąstyti Šventąjį Raštą. 

4. Uždaviniai: 

4.1.  skatinti norą skaityti Šventąjį Raštą bei pažinti Šventojo Rašto veikėjus bei įvykius; 

4.2.  skatinti apmąstyti perskaitytas ištraukas bei jas perteikti; 

4.3.  ugdyti meninius gebėjimus bei kūrybiškumą; 

4.4.  skatinti veikti, bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais, kartu plėtojant vaikų 

emocinę, socialinę, kultūrinę, meninę patirtis. 

 

III. DALYVIAI 

5. Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių mokiniai. 

6. Konkurso dalyvių grupės: 

 I grupė – 1–4 klasių mokiniai; 

 II grupė – 5–8 klasių mokiniai. 

 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 



7. Konkursas vyksta 2021 m. spalio 17– 31 d.  

8. Konkursui pateikti mokinių darbai vertinami iki lapkričio 11 dienos. 

9. Visa informacija susijusi su konkursu bus skelbiama socialinio tinklo facebook puslapyje 

„Biblijos takais“. 

10. Iškilus klausimams konkurso dalyviai gali kreiptis į Prienų r. Išlaužo pagrindinės 

mokyklos tikybos mokytoją Eglę Čaplinskienę, tel. 8 686 42961 arba el. paštu svaja77@gmail.com 

 

V. REIKALAVIMAI PIEŠINIŲ PATEIKIMUI 

11.  Piešiniai turi atitikti šio konkurso tikslą, nurodytą II skirsnyje, bei vaizduoti Šventojo 

Rašto veikėjus arba įvykius. 

12. Konkursui pateikiamos dvi piešinio nuotraukos: 

12.1.  piešinio nuotrauka JPEG formatu (1 egz..); 

12.2.  piešinio nuotrauka JPEG formatu su dalyvio anketa (priedas Nr. 1), uždėta apatiniame 

dešiniame nuotraukos kampe (1 egz.). 

13. Vienas dalyvis arba dalyvių grupė konkursui gali teikti tik vieną darbą, t.y.  piešinio 

dvi nuotraukas. 

14. Viena ugdymo įstaiga konkursui gali pristatyti penkių piešinių nuotraukas iš Senojo 

Testamento ir penkių piešinių nuotraukas iš Naujojo Testamento kiekvienoje amžiaus grupėje.  

15. Piešinyje gali būti pavaizduojamas tik vienas Švento Rašto veikėjas arba įvykis.  

16. Piešinys gali būti atliktas naudojant įvairias piešimo technikas. 

17. Nuotraukose pateikiami piešiniai turi būti tvarkingi ir užbaigti. 

18. Nuotraukas (su dalyvio anketa ir be dalyvio anketos) siųsti el. paštu 

biblijostakais@gmail.com nuo 2021 m. spalio 17 iki spalio 31 dienos. 

19. Pateikdami piešinių nuotraukas autoriai tampa konkurso dalyviais bei sutinka, kad 

darbai, autorių asmens duomenys (vardas, pavardė, mokykla, klasė) būtų naudojami parodos 

konkurso viešinimui socialiniuose tinkluose. 

20. Vadovaujantis BDAR (Bendrojo Duomenų Apsaugos Reglamento) 6 straipsnio 1 

dalies e punktu, konkurso organizavimo, statistinių duomenų rinkimo ir diplomo išrašymo tikslais 

bus tvarkomi šie asmens duomenys: konkurso dalyvio vardas, pavardė, mokykla, klasė. Mokytojai 

registruodami mokinius į konkursą, turi gauti jaunesnių nei 14 m. mokinių tėvų sutikimus (2 

priedas), dėl aukščiau išvardintų duomenų rinkimo. 

 

VI. KONKURSUI PATEIKTŲ PIEŠINIŲ VERTINIMAS 

21.  Konkursinių darbų vertinimo komisija: 

 Pirmininkė – Eglė Čaplinskienė, Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja. 

 Komisijos nariai: 

mailto:svaja77@gmail.com


 Laima Gužienė, tikybos ir technologijos mokytoja, Kauno r. Šlienavos pagrindinės 

mokykla; 

 Laura Stašauskienė, technologijų ir ekonomikos mokytoja metodininkė, Vilniaus Gabijos 

gimnazija; 

Vera Milkevičienė, pradinių klasių vyr. mokytoja, Prienų r. Išlaužo pagrindinė mokykla; 

Gintautas Ačas, dailės ir technologijų mokytojas, Prienų r. Išlaužo pagrindinė mokykla. 

22. Konkursui pateikti darbai bus vertinami pagal šiuos kriterijus: 

22.1. atskirai vertinami kiekvienos dalyvių grupės darbai; 

22.2. nupiešto įvykio ar veikėjo atvaizdavimo tikslumas, atpažįstamumas; 

22.3. bendras estetinis vaizdas;  

22.4. užbaigtumas, meniškumas, originalumas.  

23. Vertinimo komisija išrinks po 3 geriausius darbus (1–3 vietas), vaizduojančius Senojo 

Testamento įvykius ar veikėją, ir po 3 geriausius darbus (1–3 vietas), vaizduojančius Naujojo 

Testamento įvykius ar veikėją, kiekvienoje dalyvių grupėje. 

24. Vertinimo komisija pasilieka teisę skirti papildomas nominacijas. 

 

VII. APDOVANOJIMAI 

25. Konkurso visi dalyviai bus apdovanoti Išlaužo pagrindinės mokyklos padėkomis. 

Padėkos dalyviams bus išsiųstos iki gruodžio 31 d. elektroniniu paštu kartu su elektroniniu 2022 

metų kalendoriumi, iliustruotu Konkurso dalyvių darbų nuotraukomis.  

26. Vertinimo komisijos atrinktiems geriausių darbų autoriams (1–3 vietos) bei nominacijų 

autoriams bus išsiųsti Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus 

diplomai,  juos parengusiems mokytojams – padėkos raštai.  

27.  Laureatai ir nominacijų autoriai bus apdovanoti Vilkaviškio vyskupijos katechetinio 

centro  įsteigtais prizais. 

28.  Mokytojams, parengusiems mokinius Konkursui bus išrašyta Prienų švietimo pagalbos 

tarnybos pažyma. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

29. Konkurso dalyviai, pateikdami darbus, visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui 

neatlygintinai suteikia Konkurso organizatoriams teises atgaminti, viešai skelbti, platinti Konkursui 

pateiktas piešinių nuotraukas Lietuvoje. Konkurso organizatorius, esant būtinybei, pasilieka teisę 

keisti taisykles, dalyvavimo sąlygas. 

 

______________________________ 



1 priedas 

 

DALYVIO ANKETA 

 

Šventojo Rašto ištrauka 

 

 

 

 

 

 

Autoriaus vardas, 

pavardė, klasė 
 

Mokytojo vardas 

pavardė 

 

Ugdymo įstaigos 

pavadinimas 
 

Piešinio aprašymas 

(kodėl pasirinktas 

būtent šis veikėjas ar 

įvykis, kodėl jis toks 

svarbus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 priedas 

 

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO DALYVAVIMUI 

RESPUBLIKINIAME 1–8 KLASIŲ MOKINIŲ PIEŠINIŲ NUOTRAUKŲ 

KONKURSE „BIBLIJOS TAKAIS“ 

 

____________________ 

                                                                 (pildymo data) 

 

Aš,    __________________________________________________________________, 

(įrašyti vardą ir pavardę) 
  

1. S u t i n k u / n e s u t i n k u  (reikalingą žodį pabraukti), kad: 

1.1. 2021 m. respublikinio 1–8 klasių mokinių nuotraukų piešinių konkurso „Biblijos 

takais“ (toliau – Konkursas) organizatoriai (Prienų r. Išlaužo pagrindinė mokykla, Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba ir Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centras) ir vertinimo komisija gautų ir 

tvarkytų šiuos mano vaiko asmens duomenis: 

1.1.1. vardą ir pavardę; 

1.1.2. klasę; 

1.1.3. mokyklą. 

2. Duomenų tvarkymo tikslai: 

2.1. Konkurso dalyvių registracija, rezultatų suvestinės sudarymas; 

2.2. Statistinių duomenų rinkimas ir diplomo/padėkos išrašymas; 

2.3. Darbų skelbimas facebook puslapyje „Biblijos takais“; 

2.4. Konkurse dalyvavusių mokyklų mokinius bei juos rengusių mokytojų,  Prienų rajono 

savivaldybės administracijos informavimas apie Konkurso rezultatus. 

3. Man yra žinomos mano, kaip duomenų subjekto, teisės, nustatytos Lietuvos Respublikos 

asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Bendrajame asmens duomenų apsaugos reglamente 

bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą: teisė būti informuotam 

apie asmens duomenų tvarkymą, teisė susipažinti su savo asmens duomenimis, teisė reikalauti 

ištaisyti duomenis, teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“), teisė reikalauti 

apriboti duomenų tvarkymą, teisė į duomenų perkeliamumą, teisė nesutikti, teisė reikalauti, kad 

asmeniui nebūtų taikomas automatizuotas atskirų sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą. 

4. Pateikiu savo sūnaus (dukros) duomenis: 
 

Vardas, pavardė  

Savivaldybė  

Mokykla  

Klasė  
 

5. Patvirtinu, kad 4 punkte pateikti mano vaiko duomenys yra teisingi. 

 
 

Mokinio tėvai           _______________                                                   ______________________ 
                                                              (parašas)                                                                                  (vardas ir pavardė) 

 


