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RAJONINĖS PRADINIŲ 1–4 KLASIŲ MOKINIŲ PIEŠINIŲ PARODOS-KONKURSO 

„MIŠKAS – VISŲ NAMAI“  

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Rajoninė pradinių 1–4 klasių mokinių piešinių paroda-konkursas ,,Miškas – visų namai“, 

skirta gamtininko Selemono Paltanavičiaus kūrybos populiarinimui.  

2. Konkurso nuostatai reglamentuoja parodos-konkurso tikslą, uždavinius, dalyvius, darbų 

pateikimą ir pristatymą, vykdymo laiką ir vietą, kūrybinių darbų vertinimą ir dalyvių apdovanojimus. 

3. Konkursą-parodą organizuoja Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija, Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba. 

 

II SKYRIUS 

RENGINIO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

4. Renginio tikslas – skatinti pradinių klasių mokinius pasitelkiant įvairias piešimo technikas 

atskleisti gamtos savitumą, aprašomą Selemono Paltanavičiaus knygose vaikams, ugdyti vaikų 

kūrybiškumą. 

5. Renginio uždaviniai:  

5.1. Aktyvinti pradinių klasių mokinius iliustruoti skaitomas knygas. 

5.2. Ugdyti meninius gebėjimus, mokyti pastebėti grožį gamtoje ir jį perteikti piešinyje. 

5.3. Ugdyti nuoširdų, jautrų, dėmesingą aplinkai, žmogui, menui mokinį. 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 



 

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

7. Vertinant darbus mokiniai skirstomi į keturias grupes: 

7.1. pirmų klasių mokinių darbai; 

7.2. antrų klasių mokinių darbai; 

7.3. trečių klasių mokinių darbai; 

7.4. ketvirtų klasių mokinių darbai. 

 

IV SKYRIUS 

 DARBŲ PATEIKIMAS IR PRISTATYMAS 

 

8. Parodai-konkursui pateikiama po 1 darbą iš kiekvienos pirmos, antros, trečios ir ketvirtos 

klasės.  

9. Pateikiami piešiniai turi atitikti parodos-konkurso temą. 

10. Piešinys turi būti atliktas A4 popieriaus lape. 

11. Piešinio metriką sudaro: mokyklos pavadinimas, mokinio vardas ir pavardė, klasė, 

mokytojo vardas, pavardė, knygos pavadinimas. 

12. Darbai pristatomi iki 2020 m. gruodžio 1 d. Prienų švietimo pagalbos tarnybos (Kauno g. 

1A, Prienai) metodininkei Danguolei Damijonaitytei arba Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos (Kauno g. 

29, Veiveriai, Prienų r.) pradinio ugdymo mokytojai metotodininkei Odetai Raškevičienei. 

13. Jei mokiniai bus ugdomi nuotoliniu būdu, spalvotai skenuotus darbus .jpg formatu siųsti el. 

paštu: odeta74@gmail.com.    

 

V SKYRIUS 

VYKDYMO LAIKAS IR VIETA 

 

14. Rajoninės pradinių 1–4 klasių mokinių piešinių parodos-konkurso atidarymas vyks 2020 m. 

gruodžio 7 d. 10.00 val. Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje.  

15. Rajoninės pradinių 1–4 klasių mokinių piešinių parodos-konkurso skenuoti darbai nuo 

gruodžio 7 d. bus eksponuojami interneto svetainėje www.vtzg.lt   

  

mailto:odeta74@gmail.com
http://www.vtzg.lt/


VI SKYRIUS 

KŪRYBINIŲ DARBŲ VERTINIMAS IR DALYVIŲ APDOVANOJIMAI 

 

16. Darbus vertins organizatorių sudaryta komisija. 

17. Darbų vertinimo komisija renkasi 2020 m. gruodžio 2 d. 

18. Kiekvienoje grupėje vertintojai atrinks po tris geriausius autorių darbus vadovaudamiesi 19 

punkte nurodytais vertinimo kriterijais. 

19. Piešinių vertinimo kriterijai: darbo atitikimas konkurso temai, kūrybiškumas, originalumas, 

savitumas, estetinis vaizdas. 

20. Rajoninės parodos-konkurso laimėtojai apdovanojami Prienų rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo ir sporto skyriaus diplomais, juos parengę mokytojai – padėkos raštais. 

21. Kiti parodos-konkurso dalyviai ir jų mokytojai bus apdovanoti Prienų švietimo pagalbos 

tarnybos padėkomis.  

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Pateikdamas darbą dalyvis sutinka, kad konkurso dalyvio duomenys bus naudojami 

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

23. Informaciją apie parodą-konkursą teikia: Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos pradinio 

ugdymo mokytoja metodininkė Odeta Raškevičienė tel. nr. 8 605 74562 ir pradinio ugdymo 

vyresnioji mokytoja Vilma Sakalavičienė tel. nr. 8 674 02039. 

 

_________________________________ 


