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ŠIRVINTŲ RAJONO MOKINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO  

„AŠ IR MANO PASAKA"  

NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šie nuostatai nustato kūrybinių darbų konkurso „Aš ir mano pasaka", skirto Tarptautinei vaikų 

knygos dienai (balandžio 2 d.) paminėti (toliau - konkursas) tikslus, organizavimo tvarką. 

2. Konkursą organizuoja Širvintų meno mokyklos Neformaliojo švietimo centras. 

 

II. KONKURSO TIKSLAS 

 

3. Tikslas - skatinti mokinius atrasti knygą, didžiuotis unikalia lietuvių kalba, kalbėti ir rašyti ja 

taisyklingai. 

 

III. DALYVIAI 

 

4. Konkurse dalyvauja Širvintų rajono bendrojo ugdymo mokyklų 1-8 klasių mokiniai. 

 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

5. Dalyviai iki balandžio 30 dienos turi pateikti spausdintą, savo sukurtą pasaką ir dalyvių 

registracijos anketą. 

6. Sukurta pasaka ir registracijos anketa turi būti išsiųsta elektroniniu paštu 

vaiva.redeckiene@menomokykla.lt. 

  

 

V. DARBŲ VERTINIMAS 

 

7. Konkurso darbus vertina Širvintų meno mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtinta konkurso 

vertinimo komisija. 

8. Darbai vertinami keturiose amžiaus grupėse: 1–2, 3–4, 5–6 ir 7–8 klasių mokiniai. 

9. Vertinama mokinių kūrybingumas, originalumas, raštingumas ir rašto kultūra. 

 

VI. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

10. Vadovaujantis galiojančių Europos Sąjungos, įskaitant, Bendrąjį duomenų apsaugos 

reglamentą (ES) 2016/679, ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, taip pat asmens duomenų 

tvarkymą kontroliuojančių institucijų nurodymų asmens duomenis tvarko biudžetinė įstaiga Širvintų meno 

mokykla, kodas 190374493, adresas: Vilniaus  g. 69, LT-19120, 

Širvintos, tel. (8 382) 53566, el. paštas: rastine@menomokykla.lt. 

11. Asmens duomenys: vardas, pavardė, ugdymo įstaiga, klasė, tvarkomi konkurso tinkamo 

vykdymo tikslu, statistikos tikslu. 

12. Dalyvaudamas konkurse dalyvis ar jį atstovaujantys asmenys (tėvai, globėjai) sutinka, kad 

Širvintų meno mokykla, laikydamasi teisės aktų, konkurso tinkamo vykdymo tikslu, viešintų dalį asmens 
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duomenų (vardas, pavardė, klasė, ugdymo įstaiga) Širvintų meno mokyklos interneto svetainėje 

www.menomokykla.lt, Širvintų meno mokyklos socialinių tinklų paskyrose ar kt. 

 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Prizinių vietų laimėtojai apdovanojami Širvintų meno mokyklos direktoriaus padėkomis.  

14. Mokytojai, parengę mokinius gauna pažymas. 

15. Po konkurso bus parengta rajono mokinių pasakų virtuali knyga. 

________________________________________________ 


