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RESPUBLIKINIO PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ  

MENINĖS KŪRYBOS DARBŲ - KONKURSO „MES - LIETUVAI“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Konkurso „Mes – Lietuvai“ organizatoriai Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos 

pradinių klasių vyresnioji mokytoja Vilma Leskauskienė (tel. 865658230 

leskauskiene.vilma@gmail.com), pradinių klasių mokytoja metodininkė Loreta Šileikienė (tel. 

868245535 loreta.sileikiene@gmail.com). Organizatoriai numato konkurso tikslą ir uždavinius, 

dalyvius, laiką, konkurso laimėtojų nustatymo ir dalyvių apdovanojimo tvarką.  

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1. Puoselėti  mokinių patriotiškumą, meilę savo tėvynei. 

2. Ugdyti kūrybinius ir meninius sugebėjimus. 

3. Skatinti ieškoti netradicinių raiškos priemonių. 

4. Bendrauti ir bendradarbiauti su Lietuvos švietimo įstaigomis. 

 

III. VYKDYMO LAIKAS 

 

5. Konkursas vykdomas nuo 2018 m. vasario mėn. 1 d. iki 2018 m. kovo mėn. 7 d. 

 

IV. DALYVIAI 

 

6. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos švietimo įstaigų pradinių klasių mokiniai, jų tėvai ir 

mokytojai.   
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V. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

7. Konkursas organizuojamas dviem etapais: 

7.1  I-as etapas vyksta nuo 2018 m. vasario 1 dienos iki kovo 2 dienos. 

7.1.1 Mokiniai (padedant mokytojams, tėvams) pasirinkta technika ir formatu sukuria 

darbus skirtus Lietuvai. Tai gali būti karpiniai, piešiniai, erdviniai darbai, piešiniai ant sienų ir kt. 

7.1.2 Savo darbais papuošia pasirinktą mokyklos erdvę (koridorius, klasė, fojė, langas ar 

pan.). 

7.1.3 Papuoštą mokyklos erdvę nufotografuoja ir nuotrauką siunčia el paštu: 

loreta.sileikiene@gmail.com iki 2018 m. kovo mėn. 2 d. Nuotraukų bylos formatas neturi viršyti 5 

MB. Kartu su nuotrauka siunčiamas lydraštis, kuriame nurodoma: mokyklos pavadinimas, 

mokyklos adresas, klasė, mokinių skaičius, mokytojo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, 

kontaktinis telefono numeris (Priedas Nr.1). 

7.2 II-as etapas vyksta nuo 2018 m. kovo 5 d. iki 2018 m. kovo 7 d.  

7.2.1 Darbų vertinimo komisija iki 2018 m. kovo 7 d. atrenka gražiausiai bei originaliausiai 

pasipuošusios mokyklos nuotraukas. 

7.2.2 Konkurso nugalėtojus organizatoriai elektroniniu paštu informuoja apie laimėtojus.  

 

VI. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS 

 

8. Darbus vertina Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtinta 

komisija.  

9. 2018 m. kovo 7 d. nugalėtojai bus paskelbti  Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos 

svetainėje http://www.daukantoprogimnazija.vilnius.lm.lt  

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

10.1 temos atskleidimas, interpretacija; 

10.2 darbo originalumas; 

10.3 atliktos technikos savitumas. 

 

VII. APDOVANOJIMAS 

 

11.  Nugalėtojų klasės apdovanojamos padėkos raštais. 

12.  Visiems dalyviams iki kovo 2 dienos atsiuntusiems nuotraukas su lydraščiais, išrašomos 

pažymos, patvirtinančios apie dalyvavimą konkurse “Mes - Lietuvai” ir patalpinamos mokyklos 

internetinėje svetainėje adresu http://www.daukantoprogimnazija.vilnius.lm.lt. 

mailto:loreta.sileikiene@gmail.com
http://www.daukantoprogimnazija.vilnius.lm.lt/
http://www.daukantoprogimnazija.vilnius.lm.lt/


Pažymas dalyviai atsispausdina patys po 2018 m. kovo 8 d.  

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Siekdami įgyvendinti konkurso tikslus, organizatoriai pasilieka teisę publikuoti atsiųstas 

darbų nuotraukas. 

 

Parengė pradinių klasių mokytojos:      

Loreta Šileikienė                                                        Vilma Leskauskienė    

Tel. Nr. +37068245535                                              Tel. Nr. +37065658230 

El. paštas: loreta.sileikiene@gmail.com                     El. paštas: leskauskiene.vilma@gmail.com 

 

SUDERINTA 

Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja 

 

Eglė Ankėnienė 

2018-01-16 
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