
 

RESPUBLIKINIO PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ 

PIEŠINIŲ PARODOS-KONKURSO 

„VELYKINIS MARGUTIS“  

NUOSTATAI 

I. BENDROJI DALIS 

1. Parodą-konkursą organizuoja ir vykdo Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija. 

2. Parodos-konkurso organizatoriai: pradinio ugdymo mokytojos metodininkės  

Irena Malakauskaitė, Ramunė Redeckienė, Diana Želichovskienė. 

3. Parodos-konkurso laikas: nuo 2023 m. kovo mėn. 1 d. iki kovo mėn. 27 d.  

4. Parodos-konkurso tikslas: skatinti mokinius domėtis lietuvių liaudies tradicijomis ir 

ugdytis pagarbą etninei kultūrai. 

5. Parodos-konkurso uždaviniai: 

 ugdyti mokinių  meilę savo krašto švenčių tradicijoms; 

 puoselėti mokinių meninę saviraišką; 

 ugdyti kūrybinius ir meninius gebėjimus. 

II. DALYVIAI 

6. Lietuvos Respublikos švietimo įstaigų pradinių klasių mokiniai. 

III. PARODOS-KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

7. Dalyvio anketa (1 priedas) atsiunčiama organizatoriams  iki kovo  27 d.  

el. paštu malakauskaite.irute@gmail.com. 

8. Viena ugdymo įstaiga gali pateikti ne daugiau kaip 4 darbus  

(po vieną darbą iš 1 kl., 2 kl., 3 kl., 4 kl.) 

9. Parodai-konkursui priimami įvairiomis priemonėmis ir įvairia technika nupiešti 

velykiniai margučiai. 

10. Darbai pateikiami  ant A3 formato lapų. Dešiniojo kampo apačioje priklijuojama 

kortelė (2 priedas), kurioje nurodoma: piešinio pavadinimas, autoriaus vardas, 

pavardė, klasė,  ugdymo įstaigos pavadinimas, darbo vadovas (Times New Roman 

12 pt šriftas). 

11. Darbai iki kovo 27 d.  priimami Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino  gimnazijos 

raštinėje arba siunčiami adresu: 

Parodai-konkursui „Velykinis margutis“ 

mailto:malakauskaite.irute@gmail.com


Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija 

Ežero 14 g. , LT - 15170 

12. Darbai,  pateikti  parodai-konkursui,  bus  eksponuojami  Nemenčinės Gedimino 

gimnazijos aktų salėje nuo  2023 m.  balandžio 7 d. iki balandžio 21 d.  

IV. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS 

13. Piešinius vertins Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijos direktoriaus įsakymu 

sudaryta ir patvirtinta komisija. 

14. Nugalėtojų vardai ir pavardės bus paskelbti Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino 

gimnazijos svetainėje www.gediminogimnazija.lt iki balandžio 7 d.  

15. Komisija, vertindama darbus, atsižvelgs į šiuos kriterijus: 

 temos atitikimas; 

 darbo originalumas; 

 estetinis vaizdas ir unikalumas. 

(Komisija vertins tik savarankiškai mokinių atliktus kūrybinius darbus.) 

 

V. APDOVANOJIMAS 

16. Visi dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais, o 12 geriausių darbų bus atrinkti ir 

apdovanoti diplomais, kurie bus siunčiami nurodytu el. paštu. 

17. Visi mokytojai gaus  pažymą, patvirtinančią jų dalyvavimą konkurse. Mokytojai,  

parengę parodos-konkurso dalyvius nugalėtojus, gaus padėkos raštus. Visos 

pažymos ir padėkos raštai bus išsiųsti  el. paštu.  

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

18. Organizatoriai neatsako už siuntimo metu dingusius, pažeistus ar sugadintus darbus. 

19. Darbai autoriams negrąžinami. 

20. Organizatoriai pasilieka teisę piešinius eksponuoti savo nuožiūra. 

21. Išsamesnę informaciją teikia pradinio ugdymo  mokytoja metodininkė  

Irena Malakauskaitė, tel. +370 67419596, el. p. malakauskaite.irute@gmail.com 

 

 

 

 

 

http://www.gediminogimnazija.lt/
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1 priedas 

DALYVIO ANKETA 

 

Švietimo įstaiga 
Mokinio vardas,  

pavardė, klasė 

Mokytojo, ruošusio 

mokinius, vardas,  

pavardė 

El. paštas, telefono 

numeris 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

2 priedas 

KORTELĖ 

 

Piešinio 

pavadinimas 

 

Vardas, pavardė, 

klasė 

 

Švietimo įstaigos 

pavadinimas 

 

Darbo vadovas  

 

 

 

 


