PATVIRTINTA
Kelmės r. Tytuvėnų vaikų lopšelio-darželio
direktoriaus 2019 m. balandžio 5 d.
įsakymu Nr. V-17
RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO
AMŽIAUS VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO „PIEŠIU SPORTĄ“
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų
konkursu „Piešiu sportą“, siekiama ugdyti sveikos gyvensenos įpročius šeimoje, pozityvią nuostatą
į sveiką gyvenseną, skatinti vaikų kūrybiškumą.
2. Konkursas skiriamas Šeimos mėnesiui paminėti, formuoti aktyvaus gyvenimo būdo
įpročius šeimoje, aktyvinti domėjimąsi įvairiomis sporto šakomis.
3. Konkurso organizatorius Kelmės rajono Suaugusiųjų mokymo centras, Kelmės
rajono Tytuvėnų vaikų lopšelis-darželis.
4. Konkurso nuostatai skelbiami internetiniame tinklalapyje: www.tytuvenudarzelis.lt
II. TIKSLAS
5. Suteikti galimybę vaikams kartu su šeimos nariais patirti, kad aktyvus laisvalaikis
yra vienas iš būdų praleisti laiką kartu.
III. UŽDAVINIAI
6. Skatinti tėvus kartu su vaikais domėtis, aptarti bei išbandyti aktyvaus laisvalaikio
metu įvairias sporto šakas.
7. Bendradarbiauti atliekant kūrybinį darbą – išbandyti bent vieną sporto šaką ir
nupiešti ar kitomis meninėmis priemonėmis ją perteikti ant popieriaus lapo.
8. Ugdyti meninės kūrybos raišką, sudaryti galimybę vaikų ir tėvų saviraiškai.
IV. DALYVIAI
9. Respublikiniame kūrybinių darbų konkurse „Piešiu sportą“, kviečiami dalyvauti
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai ir jų tėvai:
I vaikų amžiaus grupė – 2-3 metų vaikai;
II vaikų amžiaus grupė – 4-5 metų vaikai;
III vaikų amžiaus grupė – 6-7 metų vaikai.
V. KONKURSO SĄLYGOS
10. Konkursui pateikiamas kūrybinis darbas/piešinys, atitinkantis konkurso tematiką.
11. Kūrybinius darbus gali pateikti tie vaikai, kurie juos atliko namuose kartu su
šeimos nariais. Vienas dalyvis gali siųsti tik vieną darbą.
12. Konkursui pateikiamų darbų atlikimo technika – įvairi.
13. Kūrybinio darbo/piešinio formatas – A4 lapas (kito formato darbai nebus
vertinami).
14. Kitoje darbo pusėje reikia priklijuoti dalyvio anketą (1 priedas), kurioje būtina
nurodyti darbo autorių (vardas, pavardė), jo amžių, kūrybiniam darbui paskatinusį pedagogą

(vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. nr.), ikimokyklinio ugdymo įstaigą (tikslus pavadinimas),
darbo pavadinimą.
15. Kūrybiniai darbai/piešiniai iki 2019 m. gegužės 24 d. siunčiami/pristatomi į
Kelmės r. Tytuvėnų vaikų lopšelį-darželį, adresu: Taikos g. 1, Tytuvėnai, Kelmės r. LT-86475.
VI. KONKURSO VIETA, REGISTRACIJA
16. 2019 m. gegužės 29 d. piešinių atranka ir vertinimas vyks Kelmės r. Tytuvėnų
vaikų lopšelyje-darželyje. Lopšelis-darželis įsipareigoja užtikrinti organizavimo tvarką.
17. Konkurso darbus vertins Tytuvėnų vaikų lopšelio-darželio Direktoriaus sudaryta
vertinimo komisija.
18. Vertinamos I, II, III vietos, apdovanojamos diplomais. Visiems pedagogams, kurie
paskatins šeimas dalyvauti kūrybinių darbų konkurse bus išduodamos pažymos.
19. Iškilus klausimams skambinti Kelmės r. Tytuvėnų vaikų lopšelio-darželio
direktoriaus pavaduotojai ugdymui Irmai Knyzelienei, tel. nr. (8427) 56435, mob. tel. nr.
868412410.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Darbai, neatitinkantys Konkurso reikalavimų, ne laiku pristatyti ar plagijuoti,
nebus pateikiami vertinimo komisijai.
21. Organizatoriai turi teisę Konkursui pateiktus darbus naudoti konkurso viešinimui,
publikuoti internetinėje svetainėje.
22. Pateikdamas anketą dalyvis patvirtina savo sutikimą naudoti jo asmens duomenis
(vardą, pavardę, el. paštą, tel. nr., ugdymo įstaigos pavadinimą). Konkurso dalyvių duomenys
naudojami tik Konkurso viešinimui.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1 priedas
ANKETA
Autoriaus vardas, pavardė
Amžius
Pedagogo vardas, pavardė,
el. paštas, tel. nr.
Ugdymo įstaigos pavadinimas
Piešinio pavadinimas

