PATVIRTINTA
Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos
direktoriaus 2022 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. DO-37
RESPUBLIKOS BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ
VIRTUALAUS FOTOGRAFIJŲ KONKURSO „GAMTA BUNDA“
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikos bendrojo ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių virtualaus fotografijų konkurso
„Gamta bunda“ (toliau – Konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, uždavinius,
organizavimo, vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.
2. Konkursą organizuoja Raseinių Viktoro Petkaus progimnazija ir Raseinių rajono švietimo
pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba).
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Konkurso tikslas – plėtoti mokinių kūrybinę kompetenciją ir domėjimąsi gamta, ugdyti
skaitmeninių technologijų naudojimo įgūdžius, patirtines veiklas.
4. Uždaviniai:
4.1. skatinti žavėtis bundančios gamtos vaizdais, pastebėti, užfiksuoti pirmuosius pavasario
požymius;
4.2. ugdyti mokinių kūrybinius, meninius gebėjimus, populiarinant fotografiją kaip saviraiškos
priemonę.

III. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
5. Konkurso koordinatorės: Regina Kaminskienė, Raseinių Viktoro Petkaus progimnazijos
pradinių klasių mokytoja metodininkė, Ramutė Mockuvienė, Raseinių Viktoro Petkaus
progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė, Saulė Sitavičienė, Tarnybos metodininkė.
Informacija teikiama tel. 8 615 90799 arba el. paštu palydowasster@gmail.com, tel. 8 672 10273
arba el. paštu mocraster@gmail.com
6. Konkurso dalyviai - bendrojo ugdymo įstaigų 1- 4 klasių mokiniai.
7. Konkursas vyksta nuotoliniu būdu nuo 2022 m. kovo mėn. 1 d. iki balandžio mėn. 22 d.
8. Konkursui pateiktos nuotraukos turi atitikti konkurso temą.
9. Konkursui siūlomos temos: bundanti pavasario gamta; pavasaris mieste.
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10. Siųsdamas fotografijas konkursui dalyvis įsipareigoja užtikrinti, kad pateiktos nuotraukos yra
originalūs jo kūriniai, nepažeidžiantys kito asmens ar autoriaus teisių ir kitos intelektinės nuosavybės
teisių, kad kiti asmenys į šias nuotraukas neturi jokių teisių ar teisėtų interesų.
11. Konkursui siųsti ne daugiau kaip 3 fotografijas. Fotografijos turi būti spalvotos.
12. Fotografijas siųsti JPG skaitmeniniu formatu (failo pavadinimas mokinio vardas, pavardė,
klasė, ugdymo įstaiga). el. paštu palydowasster@gmail.com iki balandžio 22 d. Siunčiamame
elektroniniame laiške nurodyti: autoriaus vardą, pavardę; mokyklą, klasę; mokytojo vardą, pavardę,
kvalifikacinę kategoriją, telefono numerį, elektroninio pašto adresą.
IV. DARBŲ VERTINIMAS, APDOVANOJIMAS
13. Konkurso dalyvių darbus vertins Tarnybos Direktoriaus įsakymu sudaryta vertinimo
komisija.
14. Fotografijų vertinimo kriterijai:
14.1. nuotraukų kokybė;
14.2. patrauklumas ir vaizdingumas, fotografijos originalumas;
14.3. pavasario temos atskleidimas;
14.4. meninė išraiška.
15. Fotografijos skirstomos pagal amžių į keturias grupes:
15.1. I grupė – 1 klasės mokiniai;
15.2. II grupė – 2 klasės mokiniai;
15.3 III grupė – 3 klasės mokiniai;
15.4. IV grupė – 4 klasės mokiniai.
16. Iš kiekvienos grupės atrenkami penki geriausi foto darbai.
17. Foto darbai bus patalpinti Tarnybos interneto svetainėje www.rspt.lt ir Tarnybos Facebook
paskyroje. Visi darbai bus eksponuojami virtualioje parodoje laikantis asmens duomenų apsaugos
reikalavimų (nenurodant autoriaus vardo, pavardės, ugdymo įstaigos).
18. Konkurso laureatai bus apdovanojami Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos diplomais.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. Organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo darbus publikuoti internetinėje erdvėje.
20. Konkursui atsiųsti darbai autoriams negrąžinami.
21. Dalyvaudami konkurse, dalyviai patvirtina, jog neprieštarauja, kad rengėjai naudos dalyvio
pateiktus asmens duomenis (mokinių vardus, pavardes ir amžių) konkurso vykdymo tikslais bei
juos tvarkys vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.
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22. Mokytojams, parengusiems mokinius dalyvauti konkurse, bus išduota bendra Tarnybos
pažyma.
__________________

