PATVIRTINTA
Kauno rajono švietimo
centro direktorės 2020 rugsėjo 17 d.
įsakymu Nr. T1-86
RESPUBLIKINIO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ I-VIII KLASIŲ MOKINIŲ
KŪRYBINIŲ DARBŲ IR PIEŠINIŲ NUOTRAUKŲ KONKURSO „DEŠIMT ŽODŽIŲ“
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikinio bendrojo ugdymo mokyklų I-VIII klasių mokinių kūrybinių darbų ir piešinių konkurso
„DEŠIMT ŢODŢIŲ“ (toliau – Konkurso) nuostatai parengti vadovaujantis Mokinių dalykinių
olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo
ir sporto ministro 2020 m. geguţės 5 d. įsakymu Nr. V-663, bei Kauno rajono bendrojo ugdymo
mokyklų mokinių mokomųjų dalykų olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo
tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto
skyriaus vedėjo 2016 m. gruodţio 6 d. įsakymu T1-139.
2. Šie nuostatai reglamentuoja Konkurso tikslą, uţdavinius, organizavimo tvarką, dalyvavimo
Konkurse sąlygas, reikalavimus darbų pateikimui, konkurso darbų vertinimo bei dalyvių ir
laimėtojų apdovanojimo tvarką.
II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
3. Tikslas – padėti I-VIII klasių mokiniams paţinti dvasines vertybes bei ugdyti jų kūrybiškumą ir
meninę raišką, rengiant kūrybinius darbus arba piešiant X Dievo įsakymų.
4. Uţdaviniai:
4.1. Skatinti gilesnį X Dievo įsakymų supratimą bei jų perteikimą;
4.2. Ugdyti meninius gebėjimus bei kūrybiškumą;
4.3. Lavinti estetinį skonį ir kūrybinę veiklą;
4.4. Skatinti veikti, bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamţiais, kartu plėtojant vaikų
emocinę, socialinę, kultūrinę ir meninę patirtis.
III. DALYVIAI
5.

Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų I-VIII klasių mokiniai.

6.

Konkurso dalyvių grupės:
I grupė – I-IV klasių mokiniai (piešiniai);
II grupė – I-IV klasių mokiniai (kūrybiniai darbai);
III grupė – V-VIII klasių mokinių mokiniai (piešiniai);
IV grupė – V-VIII klasių mokiniai (kūrybiniai darbai).

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
7.

Konkurso vyksta 2020 spalio 1-31 d.

8. Konkursui pateikti mokinių darbai vertinami lapkričio 6 dieną.
9.

Visa informacija susijusi su konkursu bus skelbiama socialinio tinklo facebook paskyroje
„DEŠIMT ŢODŢIŲ“.

10. Iškilus klausimams konkurso dalyviai gali kreiptis į Konkurso koordinatores: Kauno r.

Šlienavos pagrindinės mokyklos tikybos ir technologijų mokytoją Laimą Guţienę, tel. +370 67
003773 arba el. paštu melynaroze@yahoo.com ir Kauno r. Linksmakalnio mokyklos-darţelio
ikimokyklinio ugdymo mokytoją Eglę Čaplinskienę, tel. +370 686 42961 arba el. paštu
svaja77@gmail.com.
V. REIKALAVIMAI PIEŠINIŲ IR KŪRYBINIŲ DARBŲ PATEIKIMUI
11. Konkursui pateikiamos 2 nuotraukos:
1)

Piešinio ar kūrybinio darbo nuotrauka JPEG formatu (1 egz.);

2)

Piešinio ar kūrybinio darbo nuotrauka JPEG formatu su dalyvio anketa (priedas
Nr. 1), uţdėta apatiniame dešiniame nuotraukos kampe (1 egz.);

12. Viename darbe gali būti pavaizduojamas tik vienas iš X Dievo įsakymų arba Didysis Dievo
įsakymas.
13. Piešiniai gali būti atlikti naudojant įvairias piešimo technikas.
14. Kūrybiniai darbai gali būti gaminami iš bet kokių medţiagų su bet kokiais įrankiais.
15. Vienas dalyvis arba dalyvių grupė gali pristatyti tik po vieną piešinio ar kūrybinio darbo
nuotrauką.
16. Nuotraukose pateikiami darbai turi būti tvarkingi ir uţbaigti.
17. Nuotraukas (su dalyvio anketa ir be dalyvio anketos) siųsti el. paštu xzodziu@gmail.com nuo
2020 m. spalio 1 d. iki spalio 31 dienos.
18. Pateikdami piešinius autoriai tampa konkurso dalyviais, bei sutinka, kad darbai, autorių asmens
duomenys (vardas, pavardė, mokykla, klasė) būtų naudojami parodos konkurso viešinimui
socialiniuose tinkluose.
19. Vadovaujantis BDAR (Bendrojo Duomenų Apsaugos Reglamento) 6 straipsnio 1 dalies e
punktu, konkurso organizavimo, statistinių duomenų rinkimo ir diplomo išrašymo tikslais bus
tvarkomi šie asmens duomenys: konkurso dalyvio vardas, pavardė, mokykla, klasė. Mokytojai
registruodami mokinius į konkursą, turi gauti jaunesnių nei 14 m. mokinių tėvų sutikimus, dėl
aukščiau išvardintų duomenų rinkimo.

VI. KONKURSUI PATEIKTŲ PIEŠINIŲ IR KŪRYBINIŲ DARBŲ VERTINIMAS
20. Konkursinių darbų vertinimo komisijos pirmininkė – Ingrida Zubavičienė, Kauno r.
Linksmakalnio mokyklos – darţelio l. e. p. direktorė;
21. Vertinimo komisijos nariai:
Eglė Čaplinskienė, Kauno r. Linksmakalnio mokyklos - darţelio tikybos ir ikimokyklinio
ugdymo mokytoja;
Laima Guţienė Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokyklos tikybos ir technologijos mokytoja
Laura Stašauskienė, technologijų ir ekonomikos mokytoja metodininkė, Vilniaus Gabijos
gimnazija.
22. Konkursui pateikti darbai bus vertinami pagal šiuos kriterijus:
22.1. Atskirai vertinami kiekvienos klasių grupės darbai.
22.2 Dievo įsakymo atvaizdavimo tikslumas, atpaţįstamumas (0 balų – Dievo įsakymo neina
atpaţinti, 1 balas – Dievo įsakymą galima atpaţinti, 2 balai – uţ ypač tiksliai ir kūrybiškai
atvaizduotą Dievo įsakymą).
22.3 Bendras estetinis vaizdas (0 balų – estetinio vaizdo nėra, 1 balas – darbo ar piešinio
atlikimui trūksta kruopštumo, uţbaigtumo, 2 balai – uţ ypač kruopščiai išbaigtą, tvarkingą piešinį ar
darbą).
22.4 Uţbaigtumas, meniškumas.
22.5 Papildomi balai skiriami uţ originalumą.
23. Vertinimo komisija išrinks po 3 geriausius darbus (1-3 vietos) kiekvienoje dalyvių grupėje.
24. Iš visų grupių kiekvieno Dievo įsakymo atrenkama po vieną geriausią darbą, kuris bus
publikuojama kalendoriuje.
25. Konkurso rezultatai 2020 m. lapkričio 15 dieną bus paskelbti socialinio tinklo facebook
paskyroje „DEŠIMT ŢODŢIŲ“.
26. Vertinimo komisija pasilieka teisę skirti papildomas nominacijas ir apdovanojimus.
VII. APDOVANOJIMAI
27. Konkurso dalyviai bus apdovanoti Kauno rajono švietimo centro padėkomis. Padėkos
dalyviams bus išsiųstos iki gruodţio 31 d. elektroniniu paštu, kartu su elektroniniu 2021 metų
kalendoriumi, iliustruotu Konkurso dalyvių darbų nuotraukomis.
28. Vertinimo komisijos atrinkti geriausių piešinių autoriai (1-3 vietos) bus apdovanoti Kauno
rajono švietimo centro diplomais.
29. Mokytojams, parengusiems mokinius Konkursui, bus išrašyta Kauno rajono švietimo centro
paţyma.

KONKURSO ORGANIZATORIAI
Šlienavos

pagrindinė

mokykla,

Mokyklos

g.

13,

Šlienavos

k.

53148,

el.

paštas

slienava@gmail.com,
Kauno r. Linksmakalnio mokykla-darţelis, Ţalioji g. 14, Linksmakalnis, 53291 Kauno r., tel. (8 37)
566368, el. paštas linksmakalniodm@gmail.com,
Kauno rajono švietimo centras, Saulės g. 12, Kaunas
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Konkurso dalyviai, pateikdami kūrybinius darbus, visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui
neatlygintinai suteikia Konkurso organizatoriams teises atgaminti, viešai skelbti, platinti Konkursui
pateiktas kūrinių nuotraukas Lietuvoje. Konkurso organizatorius, esant būtinybei, pasilieka teisę
keisti taisykles, dalyvavimo sąlygas.

1 priedas

DALYVIO ANKETA
Dievo įsakymo
pavadinimas
Autoriaus vardas,
pavardė, amţius/klasė
Mokytojo vardas
pavardė
Ugdymo įstaigos
pavadinimas
Nuotraukos aprašymas

