
RESPUBLIKINIO 5–12 KLASIŲ MOKINIŲ KOMPIUTERINIŲ PIEŠINIŲ  

KONKURSO „PAPUOŠK MARŠKINĖLIUS: MANO ŠEIMA“  

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

 

1. Respublikinio 5-12 klasių mokinių kompiuterinių piešinių konkurso „Papuošk marškinėlius: 

mano šeima“ (toliau vadinamo – Konkursu) nuostatai reglamentuoja Konkurso tikslus, dalyvius, 

Konkurso organizavimą. 

2. Susipažinti su Konkurso nuostatais ir dalyvauti Konkurse gali visų Lietuvos Respublikos 

bendrojo lavinimo mokyklų bei neformalaus ugdymo įstaigų mokiniai ir jų mokytojai. Konkursinį 

darbą Konkurso dalyvis privalo atlikti pats ir gebėti paaiškinti ar parodyti, kokiu būdu atliko užduotį. 

3. Konkurso organizatoriai: 

o Klaipėdos mokinių saviraiškos centras, 

o Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos ir KMSC mokytoja Ramunė Šimkuvienė, 

o Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos mokytojos Rita Valaitytė-Petrauskienė, 

o Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakulteto  dėstytoja docentė Lidija Kuklienė, 

o Klaipėdos “Žemynos” gimnazijos mokytoja Vaidilutė Žukauskienė, 

o Klaipėdos Vydūno gimnazijos mokytojas Antanas Budriūnas, 

o Klaipėdos “Vėtrungės” gimnazijos ir KMSC mokytojas Leonas Šimkus. 

4. Konkurso koordinatoriai – Ramunė Šimkuvienė (tel. 8 652 00202) ir Vaidilutė Žukauskienė  

(el. paštas klaipedoskonkursai@gmail.com). 

5. Partneriai:  Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras. 

6. Konkurso tikslai ir uždaviniai: 

o ugdyti kūrybinį aktyvumą ir meninę saviraišką; 

o skatinti ir plėtoti mokinių informacinių technologijų pažinimą; 
o ugdyti šeimos vertybes, atsigręžti į šeimos tradicijas, papročius, prisiminti laisvalaikio 

leidimo formas; 
o kelti mokinių savivertę apdovanojant padėkos raštais, diplomais, finalininkus - prizais. 

 

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 
 

1. Konkurso piešiniai skirti šeimos šventei, kuri vyksta kiekvienų metų gegužės mėn. 15 d.,  

paminėti. 

2. Darbų kūrėjai skirstomi į amžiaus grupes: 

o 5 –   6 klasių mokiniai; 
o 7 –   8 klasių mokiniai; 

o 9 –   10 klasių mokiniai; 
o 11 –  12 klasių mokiniai; 

o mokinius Konkursui ruošę mokytojai. 
3. Pagrindiniai reikalavimai piešiniui: 

o paveikslėlis turi būti statinis, atliktas kompiuterinės grafikos rengykle; 
o paveikslėlio  matmenys: ne didesnis nei A5 formato lapas, rezoliucija 300 dpi; 

o paveikslėlis bus spausdinamas ant baltos spalvos marškinėlių; 

o siunčiamo darbo failo tipas JPEG; 

o failo pavadinimas sukuriamas iš autoriaus vardo ir pavardės, pridedant klasę nurodantį 

skaičių (pvz.: VardasPavardė4). 

4. Darbai, neatitinkantys techninių reikalavimų, nebus vertinami. 

5. Darbai priimami nuo 2016 m. balandžio 11 d. iki 2016 m. gegužės 2 d. (imtinai). 

mailto:klaipedoskonkursai@gmail.com


6. Kiekviena ugdymo įstaiga Konkursui gali pateikti iki 6 darbų. Kartu pateikiamas Word 

dokumentas su informacija apie Konkurse dalyvaujančius mokinius ir juos ruošusius 

mokytojus (priedas Nr. 1). 

7. Konkurso rezultatai skelbiami 2016 m. gegužės mėn. 10 d. internetinėje svetainėje:  

sites.google.com/site/klaipedoskonkursai, www.klpvm.lt, http://www.kmsc.lt/ ir socialiniame 

tinklalapyje www.facebook.com/klpvm/. Darbai bus publikuojami nurodytose internetinėse 

svetainėse. 

8. Konkurso finalinis renginys vyks 2016 m. gegužės 16 d. Vilniaus Dailės akademijos 

Klaipėdos fakultete. 

9. Vertinimo kriterijai: 

o originalumas,  

o kūrybiškumas, 
o atlikimo kokybė meniniu ir kompiuterio įvaldymo aspektais, 

o Konkurso reikalavimų laikymasis. 
10. Darbus vertins pedagogų, dizainerių, dailininkų, IT specialistų komisija. 

11. Komisija darbus įvertins iki 2016 m. gegužės 9 d. Kiekvienas komisijos narys įvertins 

piešinius ir skirs vertinimo balą.  

12. Kiekvienoje amžiaus grupėje bus atrinkti 3 nugalėtojai, mokytojų - 1. Jais taps daugiausiai 

balų surinkusių darbų autoriai.  

13. 12 geriausių darbų autoriai bus pakviesti į Vilniaus Dailės akademijos Klaipėdos fakultetą. 

Negalintiems atvykti bus pagaminti marškinėliai ir išsiųsti į jų mokyklą. Laureatų sąrašas bus 

skelbiamas internetinėje svetainėje sites.google.com/site/klaipedoskonkursai, www.klpvm.lt, 

http://www.kmsc.lt/  ir socialiniame tinklalapyje www.facebook.com/klpvm/.  

14. 2016 m. gegužės mėn. 16 d. 13 val. organizuojama nugalėtojų apdovanojimo šventė ir 

praktinis seminaras Vilniaus Dailės akademijos Klaipėdos fakultete, adresu Daržų g.18, 

Klaipėda. 

15. Mokytojai, atlydėję Konkurso nugalėtojus į šventę ir dalyvavę praktiniame seminare gaus 

Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus.  

16. Visi Konkurse dalyvavę mokiniai bus apdovanoti dalyvio sertifikatais. Sertifikatas bus 

išsiųstas mokytojo nurodytu el. pašto adresu. 

17. Konkurso finalininkai bus apdovanoti diplomais bei rėmėjų įsteigtais prizais. 
 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

1. Dalyvio sertifikatą, patvirtinantį dalyvavimą Konkurse, gaus visi dalyviai teisingai paruošę 

konkursinius darbus. Dalyvių mokytojams taip pat bus išsiųstos padėkos mokytojo nurodytu 

el. paštu. 

2. Konkurso finalininkai bus apdovanoti diplomais ir rėmėjų įsteigtais prizais. 
 

IV. PLANUOJAMA  KONKURSO FINALINIO RENGINIO PROGRAMA 
 

1. 12:30 – 13:00 val. dalyvių registracija, kava. 

2. 13.00-13.15 fakulteto pristatymas, dekanas profesorius Alvydas Klimas. 

3. 13.15-15.00 praktinis seminaras “Kaligrafija be taisyklių”, docentė Lidija Kuklienė. 

4. 15.00-15.15 kavos pertraukėlė. 

5. 15.15-15.30 dalyvių apdovanojimai, Rita Valaitytė Petrauskienė, Ramunė Šimkuvienė  
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