PATVIRTINTA
Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos
direktoriaus 2020 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. DO-27
RASEINIŲ RAJONO PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ PIEŠINIŲ KONKURSO
,,ŽEMĖ – MŪSŲ NAMAI“, SKIRTO ŽEMĖS DIENAI PAMINĖTI,
ORGANIZAVIMO APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Raseinių rajono pradinių klasių mokinių piešinių konkurso ,,Žemė – mūsų namai“ (toliau –
Konkursas), skirto Žemės dienai paminėti, organizavimo aprašas reglamentuoja konkurso tikslą ir
organizavimo tvarką, vertinimą ir apdovanojimus.
2. Piešinių konkursą ,,Žemė – mūsų namai“, skirtą Žemės dienai paminėti, organizuoja Raseinių
rajono švietimo pagalbos tarnyba ir Raseinių Šaltinio progimnazija.
3. Konkurso organizavimo aprašas skelbiamas Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos
interneto puslapyje.
4. Informaciją apie konkursą teikia Raseinių Šaltinio progimnazijos pradinių klasių mokytojos: Rita
Aginskienė, tel. 8 602 92690, el. paštas r.aginskiene@saltiniomokykla.lt, Rima Krivickienė, tel. 8
698 26981, el. paštas r.krivickiene@saltiniomokykla.lt.
II. KONKURSO TIKSLAI
5. Propaguoti Pasaulinę Žemės dieną:
5.1. Skatinti mokinius suvokti ir perteikti dailės kūrinyje gamtinę aplinką, ugdyti ekologines
nuostatas, suvokti save kaip atsakingą bendruomenės narį, rūpintis savo ir mūsų žemės likimu.
5.2. Lavinti mokinių meninę saviraišką.

III. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
6. Dalyviai – Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokiniai.
7. Darbai pristatomi į Raseinių Šaltinio progimnaziją, adresu: Ateities g. 23, Raseiniai iki 2020 m.
kovo 12 d.
8. Darbai, kurie bus pateikti pasibaigus šiam terminui arba bus nemetrikuoti, nebus vertinami.
9. Konkursui pateikiami kūrybiniai darbai A3 formato.
10. Kūrybos technika laisva: akvarelė, guašas, tušas, kreidelės, pieštukas ir kt.
11. Darbo metrika (priedas) rašoma antroje darbo pusėje.
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12. Dalyvių sąrašą su mokytojų pavardėmis ir kontaktiniais telefonais siųsti el. p.
r.aginskiene@saltiniomokykla.lt.
13. Darbai autoriams nebus grąžinami. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę darbus publikuoti
savo nuožiūra. Dalyvavimas šiame konkurse laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis.

IV. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI
14. Darbai skirstomi pagal autoriaus amžių į keturias grupes:
I grupė – 1 klasių mokiniai;
II grupė – 2 klasių mokiniai;
III grupė – 3 klasių mokiniai.
IV grupė – 4 klasių mokiniai.
15. Darbus vertins: Aldona Kukulskienė, Raseinių Šaltinio progimnazijos technologijų mokytoja
metodininkė, Ilona Zybartė, Raseinių Šaltinio progimnazijos priešmokyklinio ugdymo pedagogė
metodininkė,

Leonas

Miklius,

Raseinių

Šaltinio

progimnazijos

technologijų

mokytojas

metodininkas.
16. Darbų vertinimo kriterijai:
 kūrybiškumas;
 meniškumas;
 originalus konkurso temos interpretavimas;
 tvarkingumas;
 savarankiškumas (darbai turi būti atlikti mokinių, o ne tėvelių).
17. Vertinimo komisija atrenka po penkis geriausius darbus iš kiekvienos klasės grupės ir teikia
apdovanojimui.
18. Laimėtojai apdovanojami Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos diplomais ir suvenyrais.
19. 2020 m. kovo 20 d. 13 val. Raseinių Šaltinio progimnazijos muziejuje vyks apdovanojimų
šventė, į kurią bus pakviesti konkurso laimėtojai ir jų mokytojai.
20. Laureatus parengusiems mokytojams bus įteikiamos Raseinių rajono švietimo pagalbos
tarnybos padėkos.
21. Pažyma pedagogams, parengusiems konkurso dalyvius, išsiunčiama el. paštu po konkurso
laureatų apdovanojimo.
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RASEINIŲ RAJONO PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ PIEŠINIŲ KONKURSO
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DARBO METRIKA
Raseinių rajono pradinių klasių mokinių piešinių konkurso ,,Žemė – mūsų
namai“, skirto Žemės dienai paminėti,
darbo metrika
Autoriaus vardas, pavardė
Klasė
Ugdymo įstaigos pavadinimas
Mokytojo vardas, pavardė,
kvalifikacinė kategorija
Mokytojo telefono numeris ir
elektroninio pašto adresas
____________________

