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RESPUBLIKINĖS MOKINIŲ MENINIŲ DIRBINIŲ PARODOS-KONKURSO  

,,ŽIEMOS IMPROVIZACIJA. ŠALTIS IŠRAIŽYS LANGUOS...“ 

NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

1. Skatinti mokinių kūrybiškumą ir originalumą. 

2. Ugdyti mokinių saviraišką, paremtą daiktų stebėjimu. 

3. Mokyti mokinius savo idėją įgyvendinti įvairiomis raiškos priemonėmis. 

II SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

4. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų, neformaliojo vaikų švietimo 

įstaigų, klubų, būrelių nariai, pavieniai mokiniai. 

III SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

5. Parodos atidarymas ir nugalėtojų apdovanojimas įvyks vasario 25 d. 12.00 val. Prienų 

,,Revuonos“ pagrindinėje mokykloje (Dariaus ir Girėno g. 6, Prienai). 

6. Paroda vyks nuo vasario 25 d. iki balandžio 26 d. Prienų ,,Revuonos“ pagrindinėje mokykloje. 

7. Darbus pateikti iki vasario 17 d. į Prienų ,,Revuonos“ pagrindinę mokyklą dailės mokytojai 

metodininkei Aušrai Deltuvienei. 

IV SKYRIUS 

REIKALAVIMAI DARBAMS 

 

8. Konkursui teikiami darbai, pagaminti dailės technika – popieriaus plastika. Darbai turi būti  

pagaminti tik iš baltos ir mėlynos spalvos popieriaus. Tapybos, grafikos elementų nenaudoti. 

9. Kompozicija turi atkartoti lango formą (lango forma gali būti įvairi: stačiakampė, ovali, apvali...). 

10. Konkurso dalyviai skirstomi į tris grupes: 1–4 kl., 5–7 kl. ir 8–12 kl. mokiniai. 

 

11. Darbai turi būti paruošti kabinti ant sienos. 

12. Darbai turi būti žiemos tema. 

13. Iš mokyklos galima pristatyti ne daugiau kaip 10 darbų. 



14. Vieną darbą gali daryti ne daugiau kaip du mokiniai. 

15. Prie darbo turi būti pridėta kortelė, kurioje spausdintomis raidėmis parašyta autoriaus vardas, 

pavardė, klasė, darbo pavadinimas, mokyklos pavadinimas, mokytojo vardas ir pavardė (vardai ir 

pavardės rašomos pilnai didžiosiomis raidėmis, 14 pt dydžio šriftu). 

16. Kartu su konkursiniais darbais turi būti pateiktas konkurso dalyvių ir jų darbų, vadovų sąrašas. 

V SKYRIUS 

DARBŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

 

17. Darbus vertins komisija, sudaryta iš įvairių sričių menininkų, kurią sudaro organizatoriai – 

Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla. 

18. Atskirai vertinami priešmokyklinės grupės ir 1–4 kl., 5–7 kl. ir 8–12 kl. mokinių darbai. 

19. Darbai, neatitinkantys reikalavimų, nebus vertinami. 

20. Geriausių darbų autoriai kiekvienoje amžiaus grupėje apdovanojami laureato diplomais, 

atminimo dovanomis, įsteigtais rėmėjų prizais. 

VI SKYRIUS 

DARBŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

 

22. Vertindama darbus, komisija atsižvelgs į jų temą, meniškumą, kokybę ir originalumą. 

VII SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZATORIAI 

 

23. Konkursą organizuoja Prienų ,,Revuonos“ pagrindinė mokykla, Prienų rajono savivaldybės 

administracijos švietimo skyrius ir Prienų švietimo pagalbos tarnyba. 

24. Papildoma informacija teikiama Prienų ,,Revuonos“ pagrindinės mokyklos tel. 8(319) 60212 ir 

dailės mokytojos metodininkės Aušros Deltuvienės tel. 8 656 64308 arba el. paštu 

ausra.deltuviene@gmail.com 

 

_______________________________ 
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