PATVIRTINTA
Kelmės ,,Kūlverstuko“ lopšelio-darželio
direktoriaus 2021 m. vasario 25 d.
įsakymu Nr. V-19

RESPUBLIKINIO KŪRYBINIO KONKURSO
IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS
„MARGUČIŲ RAŠTŲ KRAITĖ“
NUOSTATAI
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Rajoninio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų konkurso
„Velykinių margučių kraitė“ (toliau - Konkursas), nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus ir
uždavinius, dalyvius ir organizavimo tvarką.
2. Konkursą organizuoja Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis ir Kelmės švietimo pagalbos
tarnyba.
3. Informacija apie konkursą ir nuostatai skelbiami Kelmės ,,Kūlverstuko“ lopšelio-darželio
svetainėje https://kulverstukas.webnode.com/, Facebook paskyroje ,,Kelmės ,,Kūlverstuko“ lopšelisdarželis“ ir Kelmės švietimo pagalbos tarnybos svetainėje https://kelmespt.lt/
II.

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4. Tikslas – skatinti domėjimąsi velykinio margučio marginimo raštais, tradicijomis, papročiais.
5. Uždaviniai:
5.1. organizuoti kūrybiškumą skatinantį užsiėmimą, kurio metu būtų sukuriamas kūrybinis
darbelis – margutis, atspindintis tradicinius marginimo raštus;
5.2. supažindinti vaikus su įvairiomis margučio kūrimo technikomis;
5.3. skatinti vaikus domėtis lietuvių tradicijomis ir papročiais;
5.4. lavinti vaikų kūrybiškumą ir estetinį suvokimą;
5.5. stiprinti mokytojų, vaikų ir tėvų (globėjų) bendravimą ir bendradarbiavimą.
III. DALYVIAI
6. Konkurso dalyviai – respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 5-6 metų
amžiaus specialiųjų ugdymosi poreikių, negalią turintys ugdytiniai, pedagogai, švietimo pagalbos
specialistai.
IV. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

7. Reikalavimai darbui:
7.1. kūrybinio darbelio – margučio - dydis – ne mažesnis nei A4 lapo dydis. Forma iškerpama ir
,,marginamas“ margutis. (Priedas Nr.2).
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7.2. kūrybinis darbelis – margutis – padarytas iš antrinių žaliavų (plastikas, siūlai, vatos
kamuoliukai, gamtinė medžiaga, riešutų lukštai ir pan.).
7.3. kūrybiniame darbelyje – margutyje – turi atsispindėti tradiciniai kiaušinių marginimo raštai.
8. Kūrybinį darbelį kuria vienas autorius arba kolektyvas. Kiekvienas dalyvis ar kolektyvas gali
pateikti tik vieną darbą.
9. Viena įstaiga gali pateikti ne daugiau kaip 3 darbus.
10. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę riboti dalyvių skaičių.
11. Konkurso darbų vertinimo kriterijai: tradicinių marginimo raštų atspindėjimas, originalumas,
kūrybiškas antrinių žaliavų panaudojimas, estetiškumas.
12. Konkurso nugalėtojų paskelbimas ir apdovanojimas:
12.1. nugalėtojai skelbiami: 5 metų amžiaus grupėje – 3 prizinės vietos, 6 metų amžiaus grupėje
– 3 prizinės vietos.
12.2. nugalėtojai apdovanojami atitinkamo laipsnio diplomais ir kūrybinei veiklai skirtomis
dovanėlėmis.
13. Pedagogai, pageidaujantys dalyvauti konkurse, nuo kovo 8 d. iki kovo 18 d. užpildytą
dalyvio anketą (Priedas Nr. 1) siunčia el. pašto adresu albinakumu@gmail.com
14. Pedagogai, pageidaujantys dalyvauti konkurse, registruojasi internetinėje registravimo
sistemoje http://semiplius.lt/ nuo kovo 8 d. iki kovo 18 d. (Registracijoje ieškoti Kelmės rajono
savivaldybės renginių kalendoriaus)
15. Visi tekstiniai dokumentai turi būti surinkti Times New Roman šriftu, 12 dydis.
V. KŪRYBINIŲ DARBŲ PATEIKIMO, EKSPONAVIMO TVARKA
16. Kūrybinis darbas nufotografuojamas (matosi tik sukurtas margutis). Nuotraukos viršutinėje
dalyje Times New Roman šriftu, 12 dydžiu užrašomas įstaigos pavadinimas (su miesto ar rajono
pavadinimu).
17. Kokybiška nuotrauka (dydis neviršija 5 MB), atsiunčiama el. p. albinakumu@gmail.com iki
2021 m. kovo 31 d.
18. Virtuali konkurso darbų paroda su paskelbtais nugalėtojais bus eksponuojama Kelmės
,,Kūlverstuko“ lopšelio-darželio interneto svetainėje https://kulverstukas.webnode.com/ , darželio
Facebook paskyroje „Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis – darželis“ ir Kelmės švietimo pagalbos
tarnybos interneto svetainėje https://kelmespt.lt/ nuo 2021 m. balandžio 7 d.
V. ORGANIZATORIAI
19. Konkursą koordinuoja:
19.1. Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio socialinė pedagogė Jurgita Cikanavičienė,
mokytoja Milda Čekanauskienė, mokytoja Albina Kumutaitienė, specialioji pedagogė ir logopedė
Virginija Bilienė. Kontaktai: Jurgita – 861613328, el.p. jurgacik@gmail.com
19.2. Kelmės švietimo pagalbos tarnyba.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Konkurso organizatoriams bus išduodamos Kelmės švietimo pagalbos tarnybos metodinės
veiklos pažymos.
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21. Visi konkurso dalyviai bus apdovanoti Kelmės ,,Kūlverstuko“ lopšelio-darželio padėkos
raštais, kurie bus išsiųsti iš anksto pedagogo, tėvų/globėjų nurodytu elektroniniu paštu.
22. Mokytojams, užsiregistravusiems internetinėje registravimo sistemoje http://semiplius.lt/, bus
išduodamos Kelmės švietimo pagalbos tarnybos dalyvio pažymos.
23. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę nepublikuoti ir neįtraukti į konkurso dalyvių sąrašą
darbų, kurie atsiųsti vėliau nurodyto termino, neatitinka techninių reikalavimų, konkurso tematikos.
24. Dalyvavimas konkurse reiškia dalyvių sutikimą, kas kūrybiniai darbai, nepažeidžiant
bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų, talpinami organizatorių internetinėje svetainėje ir
socialinio tinklo Facebook grupėje.
25. Pateikdami darbus Konkurso dalyviai visam autorių apsaugos laikotarpiui neatlygintinai
suteikia Konkurso organizatoriams išimtines teises atgaminti, išleisti, viešai skelbti, platinti
konkursui pateiktus darbus ar jų kopijas.
26. Konkurso organizatorius įsipareigoja neviešinti konkurso dalyvių pateiktos asmeninės,
kontaktinės informacijos.
27. Konkurso Organizatorius, esant būtinybei, pasilieka teisę keisti taisykles, dalyvavimo
sąlygas.
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Priedas Nr. 1

RESPUBLIKINIO KŪRYBINIO KONKURSO
IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS
„MARGUČIŲ KRAITĖ“
DALYVIO ANKETA
Dalyvis, amžius
(ugdytinio vardas, pavardė ar
grupės pavadinimas)

Pedagogo rengusio konkursui vardas,
pavardė
Pedagogo rengusio konkursui
elektroninio pašto adresas
Ugdymo įstaigos pavadinimas
Įstaigos kontaktai tel. nr., el. paštas
Ar Jūs sutinkate su visomis konkurso
nuostatuose nurodytomis sąlygomis?
(Įrašykite žodį "SUTINKU")
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Priedas Nr.2

