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RESPUBLIKINIO KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO-PARODOS 

„PADOVANOK MAN ANGELĄ“ NUOSTATAI 
 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio kūrybinių darbų konkurso-parodos „Padovanok man angelą“ nuostatai 

(toliau – Nuostatai) reglamentuoja konkurso-parodos „Padovanok man angelą“ (toliau – Konkursas) 

tikslus, organizavimo, vykdymo, vertinimo ir apdovanojimo tvarką. 

2. Konkursą inicijuoja Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos“ gimnazija. 

3. Konkursas skirtas bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams. 

4. Informacija apie Konkursą bus skelbiama interneto tinklalapiuose 

https://zeimena.pabrade.lm.lt/, www.facebook.com/zeimenosprad, www.facebook.com/jauntalentai. 

 

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

5. Tikslai:  

5.1. Ugdyti dvasines, kūrybines išgales, padėti įgyti socialinę bei kūrybingumo 

kompetencijas, reikalingas savarankiškai ir aktyviai dalyvauti meninėje kūryboje. 

5.2. Skiepyti gerumą ir atjautą. 

6. Uždaviniai: 

6.1. Skatinti mokinius kūrybingai, originaliai ir išradingai reikšti savo patirtį, taikant menų 

priemones, būdus, technikas. 

6.2. Skatinti mokinių iniciatyvas įgyvendinant kūrybines idėjas bei fantazijas. 

6.3. Ugdyti estetinį skonį. 

6.4. Skatinti dorybės vertybių suvokimą bei formuoti nuostatą, kad duoti taip pat smagu 

kaip ir gauti. 

6.5. Skatinti mokinius užjausti, padėti, rūpintis kitais, ugdyti neabejingumą viskam, kas 

vyksta šalia. 

 

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

7. Konkursą „Padovanok man angelą“ organizuoja Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos“ 

gimnazija. 

8. Organizatorė Ala Zubkova, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, 

tel. (8 686) 39 667. 

9. Konkurso darbo grupė: 

9.1. Elvyra Ceiko, dailės ir technologijos mokytoja metodininkė, 
9.2. Ina Avreicevič, dailės mokytoja metodininkė, 
9.3. Julija Kurbanova, matematikos ir informacinių technologijų vyresnioji mokytoja. 
10. Konkurso organizatoriai numato tikslus, laiką, dalyvius, konkurso laimėtojų nustatymo 

ir dalyvių apdovanojimo tvarką. 

11. Partneriai: Švenčionių m. Nalšios muziejus, Paramos ir labdaros fondas „Mamų unija“ 

ir Labdaros ir paramos fondas „Jaunieji talentai“. 

 

https://zeimena.pabrade.lm.lt/
http://www.facebook.com/zeimenosprad
http://www.facebook.com/jauntalentai


IV. KONKURSO DALYVIAI IR VYKDYMO LAIKAS 

 

12. Konkursui „Padovanok man angelą“ darbus gali teikti Lietuvos bendrojo lavinimo 

mokyklų mokiniai. Darbų skaičius iš vienos įstaigos neribojamas. 

13. Konkursas organizuojamas trijose amžiaus grupėse: 

13.1. I amžiaus grupė – 1–4 klasių mokiniai; 

13.2. II amžiaus grupė – 5–8 klasių mokiniai; 

13.3. III amžiaus grupė – 9–12 klasių mokiniai. 

14. Konkursas vykdomas 2018 m. gruodžio 10 d. – 2019 m. sausio 31 d.  

15. Konkurso darbų rengimas mokyklose iki 2018 m. gruodžio 7 d.  

16. Konkurso dalyviai darbus pristato iki 2018 m. gruodžio 8 d. adresu: 

Konkursui „Padovanok man angelą“ 

Pabradės „Žeimenos“ gimnazija 

Vilniaus g. 43, 

18177, Pabradė, Švenčionių r. 

17. Darbai eksponuojami: 
17.1. 2018 m. gruodžio 10 d. – 2019 m. sausio 3 d. Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos“ 

gimnazijoje, adresu Vilniaus g. 43 Pabradė; 

17.2. 2019 m. sausio 6 d. – 2019 m. sausio 31 d. Švenčionių m. Nalšios muziejuje, adresu 

Laisvės al. 1 Švenčionys. 

18. Kūrybiniai darbai – angeliukai po parodų bus padovanoti Kauno ir Vilniaus Santaros 

klinikose besigydantiems vaikams. 

 

V. REIKALAVIMAI KONKURSO DALYVIAMS 

 

19. Griežtų reikalavimų erdvinių angeliukų kūrybai nėra. Darbai gali būti pagaminti 

įvairiomis technikomis, įvairaus dydžio ir iš įvairių medžiagų. Svarbiausia, darbai turi būti užbaigti 

ir estetiški. 

20. Prie kiekvieno darbo turi būti pritvirtinta dalyvio kortelė (1 priedas). 

21. Dalyvio anketą (2 priedas) siųsti elektroniniu paštu adresu  gimnazija101@gmail.com. 
 

VI. KŪRYBINIŲ DARBŲ VERTINIMAS, APDOVANOJIMAS 

IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

22. Kūrybinių darbų vertinimo kriterijai: medžiagų originalumas, naudotos technikos 

savitumas, meniškas darbo pateikimas, estetinis vaizdas. 

23. Organizatorių sudaryta komisija išrinks ir apdovanos po 3 laimėtojus iš kiekvienos 

amžiaus grupės. 

24. Nugalėtojai bus paskelbti sausio 6 d. nurodytuose tinklalapiuose (žr. 4 punktą). 

Apdovanojimai darbų autoriams bus išsiųsti arba pristatyti asmeniškai. 

25. Visi darbų autoriai ir pedagogai gaus padėkas elektroniniu paštu iki 

2019 m. sausio 15 d. 

26. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę publikuoti darbus įvairiuose leidiniuose ir 

tinklalapiuose; skirti papildomas nominacijas ir apdovanojimus; keisti nugalėtojų paskelbimo datą. 
 

_____________________________ 
 
 

APTARTA 

Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės susirinkime 

(2018-10-29 protokolas Nr. 6-75)



1 priedas 

 

DALYVIO KORTELĖ 
 

Dalyvio vardas, pavardė, amžius 

Įstaigos pavadinimas 

Pildyti Times New Roman šriftu. 
 



2 priedas 
 

RESPUBLIKINIO KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO 

„PADOVANOK MAN ANGELĄ“ 

DALYVIO ANKETA 

Autoriaus vardas, pavardė, 

amžius 
 

Pedagogo vardas, pavardė, 

telefonas, el. paštas 
 

Ugdymo įstaigos pavadinimas, 

adresas, telefonas, el. paštas 
 

Trumpas panaudotų priemonių 

aprašymas 
 

Pildyti Times New Roman šriftu. 

 
 


