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ŠIRVINTŲ RAJONO MOKINIŲ
KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO ,,KALĖDINIS PAŠTAS“
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Širvintų rajono mokinių kūrybinių darbų konkurso „Kalėdinis paštas“ (toliau –
konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso organizavimo tvarką, reikalavimus pateiktiems
darbams, vertinimo ir apdovanojimo tvarką.
2. Konkurso organizatorius - Širvintų meno mokyklos Neformaliojo švietimo centras.
II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Konkurso tikslas – skatinti mokinių kūrybiškumą, vertybinių nuostatų gilinimą.
4. Konkurso uždaviniai:
4.1. skatinti mokinius domėtis lietuvių kalendorinėmis šventėmis;
4.2. suteikti galimybę įprasminti šv. Kalėdų džiaugsmą;
4.3. skatinti mokinių kūrybiškumą, originalumą.
III. KONKURSO DALYVIAI
5. Konkurse gali dalyvauti visi Širvintų rajono mokiniai.
IV. KONKURSO DALYS
6. Konkursui gali būti siunčiami kelių rūšių darbai:
6.1. laiškas Kalėdų seneliui. Laiškas turi būti parašytas ranka, ne daugiau kaip 100 žodžių
apimties;
6.2. Kalėdinis atvirukas su palinkėjimu. Piešimo technika gali būti įvairi. Palinkėjimas
turi būti parašytas ranka, tvarkingai, dailyraščiu ir be klaidų, turi būti kreipinys, tekstas neturi
viršyti 50 žodžių;
6.3. Kalėdinė pasaka. Tekstas turi būti parašytas arba atspausdintas tvarkingai, be klaidų,
neturi viršyti 200 simbolių;
6.4. esė. Galimos temos: ,,Kalėdų senelis mažiau myli neturtingų šeimų vaikus?“,
,,Kalėdos – stebuklų metas?“.
6.4. piešinys „Mano svajonių Kalėdos“. Piešimo technika gali būti įvairi. Piešinys
konkursui siunčiamas nufotografuotas.
V. DARBŲ PATEIKIMO KONKURSUI SĄLYGOS
7. Darbo atlikimo techniką ir priemones dalyviai pasirenka savarankiškai.
8. Konkursui darbas (jei jis nėra skaitmeninis) siunčiamas nufotografuotas.
9. Jei atvirukas ar piešinys sukurtas naudojant kompiuterines programas – jo bylos
formatas – jpg.
10. Siunčiant darbus būtina nurodyti autoriaus vardą, pavardę, amžių, darbo
pavadinimą, ugdymo įstaigą ir rengusį mokytoją.

VI. KONKURSO EIGA
11. Darbus atsiųsti iki 2021 m. lapkričio 25 d. Širvintų meno mokyklos Neformaliojo
švietimo centro metodininkei Vaivai Redeckienei el. paštu redvaiva@gmail.com.
12. 2021 m. lapkričio 29 d. bus vykdoma darbų peržiūra. Darbams bus skiriamos
nominacijos.
13. Visiems dalyviams bus skiriamos elektroninės padėkos. Mokytojai, parengę
mokinius, gaus elektronines pažymas.
14. Organizatoriai be atskiro autoriaus sutikimo turi teisę atsiųstus piešinius (t.y.
nuotraukas) ir kitus darbus, nurodę jų autorystę, publikuoti internetinėje erdvėje ir rajono
spaudoje. Dalyvavimas šiame konkurse reiškia autoriaus sutikimą su visomis konkurso sąlygomis.
VII. DARBŲ VERTINIMAS
15. Darbų vertinimo kriterijai:
15.1. atitikimas temai;
15.2. estetika ir meniškumas;
15.3. originalumas;
15.4. atlikimo technika;
15.5. raštingumas.
16. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę nevertinti darbų, jeigu jie neatitinka konkurso
nuostatų reikalavimų.
17. Konkursą vertina Širvintų meno mokyklos Neformaliojo švietimo centro specialistai.
18. Konkurso darbai bus skelbiami Širvintų meno mokyklos interneto svetainėje
www.menomokykla.lt ir socialinių tinklų Facebook paskyroje. Daugiausiai komisijos balsų
surinkęs piešinys ir linkėjimas taps viešu sveikinimu visiems Širvintų rajono žmonėms.
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