PATVIRTINTA
Kėdainių „Ryto“ progimnazijos
direktoriaus 2019 m. vasario 12 d.
įsakymu Nr. V1-12
V NACIONALINIO MOKINIŲ PIEŠINIŲ IR NUOTRAUKŲ KONKURSO
„LIETUVOS PAUKŠČIAI 2019“ NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. V Nacionalinio mokinių piešinių ir nuotraukų konkurso „Lietuvos paukščiai 2019“ (toliau –
Konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato tikslą ir uždavinius, dalyvius, konkurso organizavimą,
vertinimą, laimėtojų nustatymą, apdovanojimą, organizatorių ir koordinatorių.
2. Konkurso organizatorius – Kėdainių „Ryto“ progimnazija (toliau – Organizatorius).
II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Konkurso tikslas – pasitelkiant įvairias piešimo technikas ar / ir fotografijos meną atskleisti
Lietuvos paukščių savitumą, išskirtinumą, ugdyti vaikų kūrybiškumą.
4. Uždaviniai:
4.1. skatinti pradinių (1–4) klasių mokinius (taip pat jų tėvus / globėjus / rūpintojus ir pedagogus)
domėtis Lietuvos paukščiais;
4.2. ugdyti meninius gebėjimus;
4.3. ugdyti IKT gebėjimus.
III. DALYVIAI
5. Piešinių konkurse gali dalyvauti pradinio ugdymo įstaigų mokiniai. Konkurso dalyviai
skirstomi į 4 grupes:
5.1. I grupė – 1-ų klasių mokiniai;
5.2. II grupė – 2-ų klasių mokiniai;
5.3. III grupė – 3-ų klasių mokiniai;
5.4. IV grupė – 4-ų klasių mokiniai.
6. Nuotraukų konkurse gali dalyvauti pradinio ugdymo įstaigų mokiniai.
IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
7. Konkurso pradžia – š. m. kovo 1 d., pabaiga – š. m. kovo 28 d. Nuo kovo 29 d. konkursui
pateikti darbai nebus priimami. Rezultatai skelbiami balandžio 12 d.
8. Konkursui pateikiami fotografuoti dokumentai:
8.1. piešinys ar / ir nuotrauka JPG formatu;
8.2. dalyvio anketa Microsoft Word failas.
9. Darbų autoriais gali būti:
9.1. viena klasė gali pateikti ne daugiau trijų piešinių ar / ir ne daugiau trijų nuotraukų;
9.2. pavieniai asmenys gali pateikti vieną piešinį ar / ir vieną nuotrauką.

10. Konkursui pateikiamų piešinių atlikimo technika – įvairios piešimo technikos. Piešinio
formatas – A3 formato lapas arba A4 formato lapas.
11. Konkursui siunčiamos nuotraukų skaitmeninės bylos (failai) privalo atitikti šiuos
reikalavimus:
11.1. JPG formatas, ne mažiau kaip 300 KB (nekarpytos nuotraukos). Dydis pikseliais ne
mažesnis nei 3000 x 2000. Pageidautina, kad pagal dydį ir kitus parametrus tai būtų spaudai tinkamas
failas;
11.2. nuotraukos turi būti spalvotos;
11.3. skaitmeninės bylos (failai), neatitinkančios šių reikalavimų, vertinamos nebus.
12. Būtina užpildyti dalyvio anketą: nurodyti piešinio ar / ir nuotraukos pavadinimą, darbo
autorių (-ius) (vardas, pavardė, amžius), klasę, mokymo įstaigos pavadinimą, vieno iš pedagogo / tėvų /
globėjų / rūpintojų vardą ir pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą.
13. Kiekvienam pateiktam darbui užpildoma atskira dalyvio anketa (1, 2 priedai). Anketą (-as)
privaloma pateikti kartu su darbu.
14. Darbai, kartu su užpildyta konkurso dalyvio anketa (-omis), iki 2019 m. kovo 28 d. siunčiami
elektroniniu paštu konkursas.konkursass@gmail.com (Konkursui „Lietuvos paukščiai 2019“).
V. VERTINIMAS, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS, APDOVANOJIMAS
15. Iki aukščiau nurodytos datos išsiųsti piešiniai ar / ir nuotraukos pirmiausia bus įvertinti
techniškai – ar pateikti reikalingi duomenys, ar piešinys atitinka temą, ar dalyvių amžius atitinka
taisyklėse nustatytą. Taisykles atitinkantys piešiniai ar / ir nuotraukos bus perduoti vertinimo komisijai.
15.1. Komisija piešinius vertins 1–5 balų skalėje pagal tokius kriterijus: piešinio pavadinimas ir
atitikimas temai, kūrybiškumas atskleidžiant temą, piešimo technikos pasirinkimas, originalumas, bendras
estetiškas vaizdas (3 priedas). Nugalėtojais bus skelbiami piešinių, surinkusių daugiausiai balų, autoriai.
Darbai bus vertinami ir apdovanojami pagal amžiaus grupes:
 I grupė – 1-ų klasių mokiniai;
 II grupė – 2-ų klasių mokiniai;
 III grupė – 3-ų klasių mokiniai;
 IV grupė – 4-ų klasių mokiniai.
15.2. Komisija nuotraukas vertins 1–5 balų skalėje pagal tokius kriterijus: nuotraukos
pavadinimas ir atitikimas temai, kūrybiškumas atskleidžiant temą, techniniai aspektai, originalumas,
bendras estetiškas vaizdas (4 priedas). Nugalėtojais bus skelbiami nuotraukų, surinkusių daugiausiai balų,
autoriai. Darbai bus vertinami pradinukų amžiaus grupėje.
15.3. Piešinių ir nuotraukų vertinimo komisiją sudaro: Lietuvos ornitologų draugijos narys
Boris Belchev; Kėdainių Dailės mokyklos vyresnioji mokytoja Eligija Venclovienė; Kėdainių „Ryto“
progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Svetlana Denisova, pradinių klasių mokytoja ekspertė
Rasa Rugelienė, pradinių klasių mokytoja Rasa Juknevičienė.
16. Vertinimo komisijos atrinkti 30 geriausių darbų autoriai bus apdovanoti diplomais ir medaliais
(I-osios, II-osios ir III-iosios vietų laimėtojai kiekvienoje amžiaus grupėje). Visi konkurso dalyviai
apdovanojami padėkos raštais.
17. Konkurso rezultatai skelbiami 2019 m. balandžio 12 d. spaudoje ir internetinėse svetainėse:
https://rytas.kedainiai.lm.lt/ ,
https://www.facebook.com/pages/Konkursas/413671708795148

VI. ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS
18. Konkurso organizatorius Kėdainių „Ryto“ progimnazija.
Įstaigos adresas: Pavasario g. 6, 57311 Kėdainiai.
Įstaigos telefonas: (8 347) 5 15 79.
Įstaigos elektroninis adresas: http://rytas.kedainiai.lm.lt/
19. Konkurso koordinatorius – Kėdainių „Ryto“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja
Rasa Juknevičienė, elektroninis paštas konkursas.konkursass@gmail.com , tel. mob. 8 (614) 86388.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Darbai, neatitinkantys Konkurso reikalavimų, per vėlai pristatyti ar plagijuoti, nebus
pateikiami vertinimo komisijai.
21. Pateikdami darbus Konkurso dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui neatlygintinai
suteikia Konkurso organizatoriams neišimtines teises atgaminti, išleisti, viešai skelbti, platinti Konkursui
pateiktus kūrinius ar jų kopijas Lietuvoje ir užsienyje. Konkurso organizatorius įsipareigoja neviešinti
konkurso dalyvių pateiktos asmeninės, kontaktinės informacijos.

Konkurso Organizatorius esant būtinybei, pasilieka teisę keisti taisykles, dalyvavimo sąlygas.
––––––––––––––––––––

Piešinių ir nuotraukų konkurso
„Lietuvos paukščiai 2019“
1 priedas

Piešinių konkurso „Lietuvos paukščiai 2019“
DALYVIO ANKETA

Piešinio pavadinimas – pvz.: Medžioklėje
Paukščio pavadinimas – pvz.: Gandras
Autoriaus (-ių) vardas (-ai), pavardė (-ės) –
Klasė (tinkamą paryškinti)
1 klasė

2 klasė

3 klasė

4 klasė

Mokymo įstaigos pavadinimas –
Pedagogo / tėvų / globėjų / rūpintojų vardas pavardė –
Pedagogo kvalifikacija (tinkamą įrašyti) –
(pvz.: vyresnioji (-ysis) logopedė (-as), mokytoja (-as) metodininkė (-as) ir pan.)
Kontaktai (būtina užpildyti):
telefono numeris –
el. pašto adresas –
BŪTINA UŽPILDYTI VISUS LAUKUS!
Darbai iki 2019 m. kovo 28 d. su užpildyta piešinių konkurso dalyvio anketa siunčiami elektroniniu paštu
konkursas.konkursass@gmail.com (Piešinių konkursui „Lietuvos paukščiai 2019“).

Piešinių ir nuotraukų konkurso
„Lietuvos paukščiai 2019“
2 priedas

Nuotraukų konkurso „Lietuvos paukščiai 2019“
DALYVIO ANKETA

Nuotraukos pavadinimas – pvz.: Medžioklėje
Paukščio pavadinimas – pvz.: Gandras
Autoriaus (-ių) vardas (-ai), pavardė (-ės) –
Klasė (tinkamą paryškinti)
1 klasė

2 klasė

3 klasė

4 klasė

Mokymo įstaigos pavadinimas –
Pedagogo / tėvų / globėjų / rūpintojų vardas pavardė –
Pedagogo kvalifikacija (tinkamą įrašyti) –
(pvz.: vyresnioji (-ysis) logopedė (-as), mokytoja (-as) metodininkė (-as) ir pan.)
Kontaktai (būtina užpildyti):
telefono numeris –
el. pašto adresas –
BŪTINA UŽPILDYTI VISUS LAUKUS!
Darbai iki 2019 m. kovo 28 d. su užpildyta piešinių konkurso dalyvio anketa siunčiami elektroniniu paštu
konkursas.konkursass@gmail.com (Nuotraukų konkursui „Lietuvos paukščiai 2019“).

Piešinių ir nuotraukų konkurso
„Lietuvos paukščiai 2019“
3 priedas

Piešinių konkurso „Lietuvos paukščiai 2019“
VERTINIMO KRITERIJAI
(vertinimo komisijai)
Prašome įvertinti šiuos atrinktus vaikų piešinius pagal lentelės stulpeliuose nurodytus kriterijus.
Priskirkite kiekvienam piešinio vertinimo kriterijui balą nuo 1 iki 5, kai 5 yra didžiausias balas. Galite
pridėti komentarą apie piešinį. Bendro balo skaičiuoti nereikia, jį suskaičiuosime mes.
Piešinio
pavadinimas
ir atitikimas
temai

Ačiū!

Kūrybiškumas
atskleidžiant
temą

Piešimo
technikos
pasirinkimas

Originalumas

Bendras
estetiškas
vaizdas

Komentaras

BENDRAS
BALAS

Piešinių ir nuotraukų konkurso
„Lietuvos paukščiai 2019“
4 priedas

Nuotraukų konkurso „Lietuvos paukščiai 2019“
VERTINIMO KRITERIJAI
(vertinimo komisijai)
Prašome įvertinti šias atrinktas mokinių nuotraukas pagal lentelės stulpeliuose nurodytus kriterijus.
Priskirkite kiekvienam nuotraukos vertinimo kriterijui balą nuo 1 iki 5, kai 5 yra didžiausias balas. Galite
pridėti komentarą apie nuotrauką. Bendro balo skaičiuoti nereikia, jį suskaičiuosime mes.

Nuotraukos
pavadinimas
ir atitikimas
temai

Ačiū!

Kūrybiškumas
atskleidžiant
temą

Techniniai
aspektai

Originalumas

Bendras
estetiškas
vaizdas

Komentaras

BENDRAS
BALAS

