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RESPUBLIKINIO/ TARPTAUTINIO 1-6 KLASIŲ MOKINIŲ PIEŠINIŲ KONKURSO 

„MANO ŠEIMOS PORTRETAS“ NUOSTATAI 

 

      Šeima – svarbiausias uostas kiekvieno žmogaus gyvenime.  Šeimose mes esame tokie, kokie 

esame – linksmi, pikti, nuoširdūs, išsiblaškę, laimingi… Svarbiausia, kad čia jaustumėmės saugūs, 

reikalingi ir mylimi. Kad čia  mus išklausytų, paguostų, padėtų, patartų, palaikytų. 

Konkursas skirtas tarptautinei šeimos dienai paminėti. 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio 1-6 klasių mokinių piešinių konkurso „Mano šeimos portretas“ (toliau – 

Konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja konkurso organizatorius, tikslą, 

uždavinius, dalyvius, sąlygas, konkurso vertinimo kriterijus, konkurso organizavimo, laimėtojų ir 

dalyvių apdovanojimo tvarką. 

2. Konkurso organizatorius – Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija ir Kelmės 

švietimo pagalbos tarnyba (toliau – Organizatorius). 

3. Konkurso koordinatoriai ir kontaktiniai asmenys: Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos 

gimnazijos dailės mokytoja Simona Tekorienė, satrijoskonkursai@gmail.com, tel.nr. 860533773, 

pradinių klasių mokytoja metodininkė Edita Anglickienė   e.anglickiene@gmail.com, tel. nr. 

861272665; socialinė pedagogė metodininkė Dalia Orlakienė, el. paštas: 

dalia.orlakiene@gmail.com, tel. nr. 867629922. Kelmės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė 

Edita Dzvankauskienė, el. p. edita.dzvankauskiene@kelmespt.lt, tel. nr. 861407407 

4. Informacija apie konkursą ir nuostatai skelbiami Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos 

gimnazijos svetainėje www.uzvenciogimnazija.lt ir Kelmės švietimo pagalbos tarnybos svetainėje 

https://kelmespt.lt  

 

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

5. Konkurso tikslas – suteikti vaikui galimybę kūrybinėmis ir meninėmis priemonėmis išsakyti 

savo jausmus šeimai,  skatinant tėvus ir vaikus geriau pažinti vienas kitą, stiprinant visos šeimos 

tarpusavio santykius. 

6. Uždaviniai: 

6.1. skatinti vaikų aktyvumą bei užimtumą;  

6.2. ugdyti vaikų gebėjimą reikšti savo mintis ir jausmus; 

6.3. puoselėti vaikų meninę saviraišką bei vertybines nuostatas. 

6.4. plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ugdymo įstaigų, ugdant mokinių socialinius ir kūrybinius 

įgūdžius. 
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III. KONKURSO DALYVIAI 

 

7. Konkurse gali dalyvauti respublikos/užsienio pradinių klasių mokiniai. 

7.1. Skiriamos šešios grupės: 

I grupė – 1 klasės mokiniai; 

II grupė – 2 klasės mokiniai; 

III grupė – 3 klasės mokiniai; 

IV grupė – 4 klasės mokiniai. 

V grupė – 5 klasės mokiniai. 

VI grupė – 6 klasės mokiniai. 

 

 

 

IV. KONKURSO SĄLYGOS 

 

8. Konkursui pateikiami individualūs darbai. Vienas mokinys gali būti tik vieno piešinio autorius. 

9. Konkursui pateikiami piešiniai gali būti atlikti įvairiomis priemonėmis ir technikomis: guašu, 

akvarele, aliejumi, spalvotais pieštukais, kreidelėmis ir pan. 

10. Konkursui pateikti piešiniai turi būti atlikti ne kompiuterine technika. 

11. Piešinio lapo formatas – A4. 

12. Kūrybinis darbas fotografuojamas ir išsaugojamas JPG formatu. 

13. Konkursui siunčiamo JPG failas, pavadinime turi būti nurodyta: autoriaus (mokinio) vardas, 

pavardė, amžiaus grupė (klasė), švietimo įstaigos pavadinimas. 

14. Konkursui dalyvių kūrybinius darbus (failus) nurodytu elektroniniu paštu siunčia mokytojas. 

15. Pateikiant piešinį būtina užpildyti dalyvio anketą (žr. priedą) ir atsiųsti kartu su piešiniu. 

16. Dalyvio anketa turi būti surinkta Times New Roman šriftu, 12 dydžiu. 

17. El. laiško temoje nurodoma Konkursui ,,Mano šeimos portretas“. 

18. Viename laiške prisegama viena dalyvio anketa ir viena piešinio nuotrauka. 

19. Už klaidingai pateiktus duomenis konkurso Organizatoriai neatsako. 

20. Mokytojai, paruošę mokinius konkursui nuo 2021 m. gegužės 1 d. iki 2021 m. gegužės 10 d. 

registruojasi sistemoje https://www.semiplius.lt/ (Registracijoje ieškoti Kelmės rajono 

savivaldybės renginių kalendoriaus).  

 

V. VERTINIMO KRITERIJAI 

 

21. Pateikti darbai vertinami šešiose 1–6 klasių mokinių amžiaus grupėse pagal šiuos kriterijus: 

temos atitikimą, tikslinį ir kūrybišką tapybos priemonių panaudojimą, vizualinį darbo 

patrauklumą, elementų išskirtinumą ir meniškumą, kūrinio išbaigtumą. 

22. Laimėtojais bus išrinkti tie piešiniai, kurie surinks daugiausiai balų. 

23. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija 

įvertins Konkursui pateiktus darbus. 

 

VI. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

24. Piešiniai iki 2021 m. gegužės 12 d. (imtinai) siunčiami el. paštu satrijoskonkursai@gmail.com. 

25. Iki 2021 m. gegužės  14 d. piešiniai laimėtojai bus sukelti į gimnazijos internetinę svetainę.  

26. Darbų vertinimas vyks 2021 m.  gegužės 12 d. -  14 d. 

27. Laimėtojų darbai (I vietos) iš kiekvienos klasių grupės bus skelbiami 2021 m. gegužės 14 d.  

interneto svetainėje www.uzvenciogimnazija.lt.  
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28. Su laimėtojų mokytojais bus susisiekta asmeniškai jų dalyvio anketoje nurodytais kontaktiniais 

duomenimis. 

  

 

 

VII. KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

29. Vertinimo komisijos atrinkti geriausi darbai bus apdovanojami diplomais (I vietų laimėtojai 

kiekvienoje 1–6 klasių mokinių amžiaus grupėje).  

29.1. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti įsteigtais prizais. 

29.2. Prizai bus išsiųsti nugalėtojui arba perduoti asmeniškai. 

30. Visiems konkurso dalyviams bus išsiųsti padėkos raštai mokytojų nurodytais el. pašto adresais. 

31. Dalyvio mokytojams išduodamos Kelmės švietimo pagalbos tarnybos dalyvio pažymos. 

32. Konkurso organizatoriams išduodamos Kelmės švietimo pagalbos tarnybos metodinės 

pažymos. 

 

VIII. KITOS SĄLYGOS 

 

33. Konkurso dalyviai, atsiųsdami piešinius, sutinka su konkurso taisyklėmis ir perleidžia savo 

autorines teises į kūrinį konkurso organizatoriams. 

34. Organizatorius nėra atsakingas už bet kokias asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu 

konkurse. 

35. Piešinių nuotraukos, atsiųstos vėliau nurodyto termino ar neatitinkančios techninių reikalavimų 

ir konkurso tematikos, neįtraukiamos į konkurso dalyvių sąrašą. 

36. Konkurso organizatorius pasilieka teisę keisti konkurso taisykles, apie tai informuodamas 

interneto svetainėse Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos svetainėje 

www.uzvenciogimnazija.lt  ir Kelmės švietimo pagalbos tarnybos svetainėje https://kelmespt.lt .   

37. Respublikinį/ tarptautinį 1-6 klasių mokinių piešinių konkursą „Mano šeimos portretas“ remia 

Kelmės r. savivaldybės Žemaitės VB Užvenčio biblioteka. 

_______________________________ 
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