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PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ  

MOKINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO 

„MANO MOKYKLOS KALENDORIUS“ 

NUOSTATAI 
 

 
 

I SKYRIUS 

TIKSLAI 

 
 

1. Skatinti mokinius pažinti kalendoriaus gamybos kūrybos ir gamybos procesą. 

2. Ugdyti mokinių norą reikšti savo mintis, lavinti kūrybiškumą, ugdyti erdvinį mąstymą, 

konstravimo gebėjimus, tarpdalykinę integraciją. 

 

II SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

3. Konkurse gali dalyvauti Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 5–12 

klasių mokiniai.  

4. Darbo autoriais gali būti pavieniai mokiniai arba mokinių grupės, susidedančios ne 

daugiau kaip iš 2 mokinių. 

5. Konkurso dalyviai skirstomi į dvi grupes: 5–8 ir 9–12 klasių mokiniai. 

 

III SKYRIUS 

ORGANIZATORIAI 

 

6. Konkursą organizuoja Prienų rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyrius, Prienų 

švietimo pagalbos tarnyba ir Prienų „Ąžuolo“ progimnazija. 

 

IV SKYRIUS 

REIKALAVIMAI DARBAMS 

 

7. Mokiniai konkursui pateikia: 



  

7.1.   Sukurtą kalendorių vieneriems ar keleriems mokslo metams t.y. 2021–2022 m. m. 

2022–2023 ir t.t. Mokslo metai prasideda nuo rugsėjo pirmosios, tad ir kalendorius turi prasidėti nuo 

rugsėjo mėnesio ir tęsiasi iki birželio arba rugpjūčio mėnesio.  

7.2. Kalendorių puošia mokinių piešiniai arba fotografijos. Darbas gali būti sumaketuotas 

ir atspausdintas, gali būti aplikacijos būdu, iš keramikos ar kitų medžiagų. Kalendorius gali būti 

spalvotas arba juodai baltas,  formatas A-1, A-2, A-3, A-4. 

7.3. Vertinimui pateikiama darbų nuotraukos, jeigu darbas yra plokštuminis, nuo 3 iki 7 

nuotraukų, jeigu kalendorius yra funkcionalus arba erdvinis gali būti nufilmuotas ir atsiųstas 

elektroniniu paštu arba įkeltas į tinklapį Youtube ir vertinimui pateikiama nuoroda (rekomenduojamas 

privatumo nustatymas „unlisted“, tokiu atveju tik nuorodą turintys žmonės galės matyti Jūsų filmuką); 

Jeigu darbas sumaketuotas ir paruoštas spausdinti, gali būti  atsiųstas el. paštu. 

7.4. Kartu su konkursiniais darbais turi būti pateiktas konkurso dalyvių ir jų darbų sąrašas. 

Sąraše turi būti nurodyta mokykla, mokytojo vardas, pavardė, darbų pavadinimai, darbo grupė, 

mokinio vardas, pavardė, klasė. Sąrašo pavyzdys pridedamas (1 priedas).  

 

V SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMO LAIKAS IR VIETA 

 

8. Darbai konkursui pateikiami iki 2022 m. kovo 17 dienos į el. paštą 

daliadaile.d@gmail.com. 

9. Visi konkurso ir nugalėtojų darbai bus paviešinti Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos 

svetainėje, taip pat Prienų švietimo pagalbos tarnybos svetainėje. Data bus patikslinta. 

10. Baigiamasis renginys vyks 2022 m. kovo 25 d. 12.00 val. nuotoliniu būdu.  

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

 

 11. Darbus vertina komisija, kurią sudaro organizatoriai – Prienų „Ąžuolo“ progimnazija. 

Vertinant atsižvelgiama į darbo estetinį atlikimą, kūrybiškumą, meniškumą, originalumą, atitikimą 

nuostatų reikalavimams. 

 12. Kiekvienoje klasių grupėje I–III vietas laimėję darbų autoriai ir jų mokytojai 

apdovanojami diplomais, padėkos raštais ir atminimo prizais. 

 

VII SKYRIUS 

PAPILDOMA INFORMACIJA 

 



  

       13. Informaciją teikia Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos dailės ir technologijų mokytoja 

Dalia Dragūnienė  tel. 8 656 35165,  daliadaile.d@gmail.com,  Prienų švietimo pagalbos tarnyba tel. 

8 319 52081. 



 

1 priedas 

 

Sąrašo pavyzdys: 

 

Prienų X mokykla, mokytojas Vardenis Pavardenis 

 

Eil. Nr. Darbo pavadinimas Mokinio vardas, pavardė, 

klasė 

1.   

2.   

 

 

2 priedas 

 

 

Kortelės, tvirtinamos ant darbo vidinės pusės, forma: 

 

 

 

 

 

________________________ 

mokyklos pavadinimas 

________________________ 

klasė, autoriaus vardas, pavardė (netrumpinti) 

________________________ 

darbo pavadinimas 

________________________ 

mokytojo vardas, pavardė (netrumpinti) 

 

________________________ 

mokyklos pavadinimas 

________________________ 

klasė, autoriaus vardas, pavardė (netrumpinti) 

________________________ 

darbo pavadinimas 

________________________ 

mokytojo vardas, pavardė (netrumpinti) 

 

________________________ 

mokyklos pavadinimas 

________________________ 

klasė, autoriaus vardas, pavardė (netrumpinti) 

________________________ 

darbo pavadinimas 

________________________ 

mokytojo vardas, pavardė (netrumpinti) 

 

________________________ 

mokyklos pavadinimas 

________________________ 

klasė, autoriaus vardas, pavardė (netrumpinti) 

________________________ 

darbo pavadinimas 

________________________ 

mokytojo vardas, pavardė (netrumpinti) 


