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įsakymu Nr. V1-7
VI NACIONALINIO VAIKŲ PIEŠINIŲ KONKURSO
„LIETUVOS PAUKŠČIAI 2020“ NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. VI Nacionalinio vaikų piešinių konkurso „Lietuvos paukščiai 2020“ (toliau – Konkursas)
nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato tikslą ir uždavinius, dalyvius, konkurso organizavimą, vertinimą,
laimėtojų nustatymą, apdovanojimą, organizatorių ir koordinatorių.
2. Konkurso organizatorius – Kėdainių lopšelis-darželis „Pasaka“ (toliau – Organizatorius).
Partneris – Lietuvos ornitologų draugija.
II SKYRIUS
KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Konkurso tikslas – pasitelkiant įvairias piešimo technikas atskleisti Lietuvos paukščių
savitumą, išskirtinumą, ugdyti vaikų kūrybiškumą.
4. Uždaviniai:
4.1. skatinti pradinių (1–4) klasių mokinius, priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikus
(taip pat jų tėvus/globėjus/rūpintojus ir pedagogus) domėtis Lietuvos paukščiais;
4.2. ugdyti meninius gebėjimus.
III SKYRIUS
DALYVIAI
5. Piešinių konkurse gali dalyvauti pradinio, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų
vaikai. Konkurso dalyviai skirstomi į 3 amžiaus grupes:
5.1. I grupė – 1–4 klasių mokiniai;
5.2. II grupė – priešmokyklinio amžiaus vaikai;
5.3. III grupė – ikimokyklinio amžiaus vaikai.
IV SKYRIUS
KONKURSO ORGANIZAVIMAS
6. Konkurso „Lietuvos paukščiai 2020“ tematika – „Piešinys/atvirukas Lietuvos paukščiai“.
7. Konkurso pradžia – š. m. kovo 2 d., pabaiga – š. m. kovo 30 d. Rezultatai skelbiami
balandžio 17 d.
8. Konkursui pateikiami piešiniai/atvirukai gali būti atlikti bet kokia technika: akvarelė, guašas,
kreidelės, spalvoti pieštukai, tušas ir kt.

9. Vienpusio ar dvipusio piešinio/atviruko matmenys negali viršyti 15 x 21 cm. (pusė
standartinio A4 lapo).
10. Darbų skaičius neribojamas.
11. Kiekvienam pateiktam piešiniui/atvirukui užpildyti atskirą dalyvio kortelę (Priedas Nr. 1), ją
priklijuoti sveikinimo teksto vietoje.
12. Konkursui darbus iki 2020 m. kovo 30 d. siųsti adresu: Nacionaliniam piešinių konkursui
„Lietuvos paukščiai“, Kėdainių lopšelis-darželis „Pasaka“, Aušros g. 21, LT-57163 Kėdainiai.
V SKYRIUS
VERTINIMAS, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS, APDOVANOJIMAS
13. Iki aukščiau nurodytos datos išsiųsti piešiniai/atvirukai pirmiausia bus įvertinti techniškai –
ar pateikti reikalingi duomenys, ar piešinys/atvirukas atitinka temą, ar dalyvių amžius atitinka taisyklėse
nustatytą. Taisykles atitinkantys piešiniai/atvirukai bus perduoti vertinimo komisijai.
13.1. Komisija piešinius/atvirukus vertins remdamasi šiais kriterijais: temos atskleidimas,
kūrybiškumas ir meniškumas, piešimo technikos pasirinkimas, originalumas, bendras estetiškas vaizdas.
Darbai bus vertinami ir apdovanojami pagal amžiaus grupes:
• I grupė – 1–4 klasių mokiniai;
• II grupė – priešmokyklinio amžiaus vaikai;
• III grupė – ikimokyklinio amžiaus vaikai.
13.2. Vertinimo komisiją sudaro: Lietuvos ornitologų draugijos narys Boris Belchev; Kėdainių
Dailės mokyklos vyresnioji mokytoja Eligija Venclovienė; Kėdainių „Ryto“ progimnazijos pradinių
klasių mokytoja ekspertė Rasa Rugelienė, Kėdainių lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo
mokytoja Rasa Juknevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Jolanta Karašauskienė.
14. Visiems konkurso dalyviams ir mokytojams skiriamos padėkos (atsiunčiamos el. paštu),
o nugalėtojams – diplomai.
15. Konkurso rezultatai skelbiami 2020 m. balandžio 17 d. internetinėse svetainėse:
https://pasaka.kedainiai.lm.lt/ , https://www.facebook.com/pages/Konkursas/413671708795148
VI SKYRIUS
ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS
16. Konkurso organizatorius – Kėdainių lopšelis-darželis „Pasaka“.
Įstaigos adresas: Aušros g. 21, 57163 Kėdainiai.
Įstaigos telefonas: +370 347 56311.
Įstaigos elektroninio pašto adresas: https://pasaka.kedainiai.lm.lt/
17. Konkurso koordinatorė – Kėdainių lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo
mokytoja Rasa Juknevičienė, elektroninis paštas konkursas.konkursass@gmail.com, tel. mob.
+370 614 86388.
VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Darbai, neatitinkantys Konkurso reikalavimų, per vėlai pristatyti ar plagijuoti, nebus
pateikiami vertinimo komisijai.

19. 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 konkurso
„Lietuvos paukščiai 2020“
1 priedas

DALYVIO KORTELĖ
Autoriaus vardas, pavardė
Paukščio pavadinimas
Klasė/grupė (pasirinkite
tinkamą)
Pedagogo vardas, pavardė,
kvalifikacinė kategorija,
telefono numeris,
elektroninio pašto adresas
Ugdymo įstaigos
pavadinimas, adresas,
telefono numeris,
elektroninio pašto adresas

1 klasė
2 klasė
priešmokyklinė grupė

3 klasė
4 klasė
ikimokyklinė grupė

BŪTINA UŽPILDYTI VISUS LAUKUS!
Darbai iki 2020 m. kovo 30 d. su užpildyta piešinių konkurso dalyvio kortele siunčiami adresu:
Nacionaliniam piešinių konkursui „Lietuvos paukščiai“, Kėdainių lopšelis-darželis „Pasaka“,
Aušros g. 21, LT-57163 Kėdainiai.

