PATVIRTINTA
Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus
2020 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. DO-28
RESPUBLIKINIO MOKINIŲ PIEŠINIŲ KONKURSO „AŠ PIEŠIU VANDENĮ“
RAJONO ETAPO NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS
1. Respublikinio mokinių piešinių konkurso „Aš piešiu vandenį“ rajono etapo (toliau –
Konkursas) nuostatai reglamentuoja Konkurso tikslą ir uždavinius, dalyvius, organizavimo,
vertinimo ir apdovanojimų tvarką.
2. Konkursą organizuoja Lietuvos vandens tiekėjų asociacija kartu su Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo centru.
3. Konkurso rajono etapą organizuoja Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba, UAB
„Raseinių vandenys“ ir dailės mokytojų metodinis būrelis.
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
4. Konkurso tikslas – paskatinti mokinius kūrybiškai pažvelgti į aplinkosaugines problemas,
suteikti jiems galimybę išreikšti savo požiūrį į vandens saugą ir taršos prevenciją, ugdyti vertybines
nuostatas ir kūrybinius gebėjimus.
5. Uždaviniai:
5.1. sukurti piešinį, kuris kūrybiškai atspindėtų vandensauginę tematiką;
5.2. darbuose akcentuoti aplinkosaugos problemas, susijusias su vandens vartojimu,
meninėmis priemonėmis išsakyti savo nuomonę apie vandens tausojimo ir jo išsaugojimo svarbą.
III. DALYVIAI
6. Konkurse gali dalyvauti Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo,
profesinio ugdymo įstaigų mokiniai.
IV. KONKURSO SĄLYGOS
7. Konkurse dalyvauja dvi mokinių amžiaus grupės:
7.1. I grupė – mokiniai iki 12 metų;
7.2. II grupė – mokiniai nuo 13 iki 18 metų.
8. Autorius pateikia 1-3 piešinius, atitinkančius konkurso temą.
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9. Piešiniai gali būti atlikti įvairia technika.
10. Prie kiekvieno darbo turi būti pateikti šie duomenys: autoriaus vardas, pavardė, amžius,
kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. p. adresas), klasė, ugdymo įstaigos pavadinimas,
adresas, konkursui padėjusio pasiruošti mokytojo vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono
numeris, el. p. adresas).
V. ORGANIZAVIMAS, VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI
11. Darbus pristatyti iki 2020 m. kovo 20 d. į Raseinių rajono švietimo pagalbos
tarnybą (T. Daugirdo g. 7, Raseiniai) metodininkei Valdonei Balčaitienei. Pasiteiravimui mob.
8 674 76160, el. p. valdone.balcaitiene@rspt.lt
12. Darbus vertins RRŠPT direktoriaus įsakymu sudaryta vertinimo komisija. Piešiniai bus
vertinami atsižvelgiant į darbo atitikimą konkurso reikalavimams, aktualumą, meniškumą, idėjos
originalumą.
13. Rajono etapo baigiamasis renginys vyks 2020 m. kovo 26 d.
14. Konkurso laimėtojų darbai bus siunčiami į antrą etapą, kurį organizuoja Lietuvos
vandens tiekėjų asociacija ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.
15. Konkurso laimėtojai bus apdovanoti diplomais, organizatorių dovanomis, mokinius
rengusiems mokytojams bus išrašytos Tarnybos pažymos.
___________________________

