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KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS- KONKURSO   

              „ŽEMEI REIKIA DRAUGŲ. ANTRASIS PAKUOTĖS GYVENIMAS“ 

                                                            NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Nuostatai reglamentuoja  kūrybinių darbų parodos-konkurso tikslus,  organizatorius, 

dalyvius, organizavimo tvarką, reikalavimus darbams, vertinimą ir apdovanojimus. 

2. Kūrybinių darbų paroda-konkursas „Žemei reikia draugų. Antrasis pakuotės 

gyvenimas“ skirtas pasaulinei Žemės dienai paminėti. 

 

II. TIKSLAI 

3. Ugdyti  mokinių (vaikų)  ekologinį sąmoningumą, priimti gamtai draugiškus sprendimus. 

4. Skatinti meninę saviraišką ekologine tematika. 

5. Panaudoti antrines žaliavas (pakuotes) naujų daiktų sukūrimui, praktiniam 

pakartotiniam panaudojimui. 

6. Formuoti pozityvų visuomenės požiūrį į antrinių atliekų rūšiavimą, mažinti vartojimą. 

 

III. KONKURSO ORGANIZATORIAI 

 7. Prienų r. Balbieriškio pagrindinė mokykla, Prienų rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo skyrius, Prienų švietimo pagalbos tarnyba. 

 

IV. KONKURSO DALYVIAI 

 

 8. Prienų rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtiniai, bendrojo ugdymo 

mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai, 1–12 klasių mokiniai.  

 9. Dalyviai skirstomi į keturias amžiaus grupes: 

 9.1.  I-oji grupė: ikimokyklinio  ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai;  

 9.2.  II-oji grupė: 1–4 klasių mokiniai; 

9.3.  III-oji grupė: 5–8 klasių mokiniai; 



 9.4.  IV-oji grupė: 9–12 klasių mokiniai. 

10. Parodoje-konkurse  gali dalyvauti ir organizatorių pakviesti kitų respublikos mokyklų 

mokiniai. 

 

V. KONKURSO ORGANIZAVIMO ETAPAI 

 

 11. Kūrybiniai darbai pateikiami iki 2019 m. kovo 12 d. Prienų r .  Balbieriškio 

pagrindinei mokyklai (adresu: Klevų 33, Balbieriškis, Prienų r.) arba Prienų švietimo pagalbos 

tarnybai (adresu: J. Brundzos 12A, Prienai). 

12. Kūrybinių darbų konkurso darbų paroda vyks nuo 2019 m. kovo 19 d. iki kovo 22 d. 

Prienų r. Balbieriškio pagrindinėje mokykloje. 

13. Kūrybinių darbų nugalėtojų apdovanojimai įvyks 2019 m. kovo 22 d. 10.00 val. 

Prienų r. Balbieriškio pagrindinėje mokykloje. 

14. Darbai atsiimami pasibaigus parodai.  

 

VI. REIKALAVIMAI DARBAMS 

 

15. Antrinių žaliavų meninės kompozicijos ar kitos antrinių žaliavų panaudojimo idėjos 

gali būti pagamintos iš panaudotų pakuočių, išskyrus pavojingas ir užterštas atliekas. Tinkama: 

plastikas, popierius, stiklas, metalinės skardinės ir kitos buityje nenaudojamos  pakuotės, išpildytos 

įvairia technika.  

16. Darbai turi atitikti parodos-konkurso ekologinę temą – „Antrasis pakuotės 

gyvenimas“. 

17. Darbui eksponuoti reikalingas bendras plotas neturi viršyti vieno kvadratinio metro. 

18. Darbų kiekis ribojamas.  Dalyvis gali pateikti tik vieną meninę kompoziciją ar kitą 

pakuotės panaudojimo idėją. Viena ugdymo įstaiga pristato ne daugiau kaip tris darbus vienos 

amžiaus grupės. 

19. Pateiktas darbas turi būti sukurtas 2019 metais ir nedalyvavęs kituose konkursuose ar 

parodose. 

20. Kartu su darbais dalyviai pristato darbų sąrašus (jei iš įstaigos pristatomi keli darbai) 

ir etiketes, kuriose 14 dydžio šriftu būtina nurodyti: darbo pavadinimą, autoriaus vardą, pavardę, 

klasę, ugdymo įstaigą, mokytojo vardą, pavardę. Etiketė turi būti estetiškai pritvirtinta prie darbo. 

 

 

VII. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 



 

21. Pateiktus darbus vertina komisija pagal šiuos kriterijus:  

21.1. atitikimas parodos-konkurso  tikslams ir reikalavimams; 

21.2. idėjos originalumas, išskirtinumas,  meniškumas, inovatyvumas; 

21.3. reali praktinio panaudojimo galimybė, funkcionalumas; 

21.4. konstrukcijos stabilumas ir tvirtumas, kūrybinio darbo išbaigtumas. 

22. Geriausių darbų autoriai kiekvienoje amžiaus grupėje apdovanojami diplomais, 

atminimo dovanomis, rėmėjų prizais. 

23. Ugdytinius konkursui parengę pedagogai apdovanojami padėkos raštais. 

24. Darbai, neatitinkantys reikalavimų, nebus vertinami. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

25. Papildoma informacija teikiama Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos 

telefonu  (8 319) 59146 arba el. paštu: bpm@klevas.w3.lt 
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