PATVIRTINTA
Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos
direktoriaus 2022 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. DO-51
RASEINIŲ RAJONO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ BEI
PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ VELYKINIŲ ATVIRUKŲ KONKURSO
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Raseinių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų bei pradinių klasių mokinių
velykinių atvirukų konkurso (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 tiklslas – plėtoti vaikų meninę, kūrybinę raišką, skatinant domėtis savo krašto
papročiais ir tradicijomis, formuoti atjautos ir humanistinius jausmus.
4. Konkurso uždaviniai:
4.1. ugdyti mokinių kūrybiškumą, meninę saviraišką;
4.2. lavinti socialinius įgūdžius, t. y., gebėjimą dalyvauti tautos kultūriniame, pilietiniame
gyvenime.

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
5. Konkurse gali dalyvauti rajono ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų priešmokyklinio,
ikimokyklinio amžiaus vaikai, 1 – 4 klasių mokiniai.
6. Kūrybos technika laisva: akvarelė, guašas, tušas, kreidelės, pieštukas ir kt. Kitoje atviruko
pusėje pieštuku būtina surašyti duomenis:
• autoriaus vardą, pavardę;
• mokyklą, klasę/grupę;
• mokytojo vardą, pavardę.
7. Prie siunčiamų atvirukų pridėti dalyvių sąrašą su mokytojų pavardėmis ir kontaktiniais
telefonais.
8. Atvirukai, neatitinkantys konkurso reikalavimų, nebus eksponuojami.
9. Konkursas organizuojamas keturiose amžiaus grupėse:
✓ Ikimokyklinio amžiaus vaikai;
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✓ Priešmokyklinio amžiaus vaikai;
✓ 1 – 2 klasių mokiniai;
✓ 3 – 4 klasių mokiniai.
10. Atvirukus siųsti iki š. m. balandžio 13 d., adresu: Raseinių Viktoro Petkaus progimnazija,
Vilniaus g. 11, 60180 Raseiniai.
11. Konkurso koordinatorės: Rita Goleckienė, Raseinių Viktoro Petkaus progimnazijos pradinių
klasių mokytoja ekspertė, Vida Petrauskienė, Raseinių Viktoro Petkaus progimnazijos pradinių klasių
mokytoja metodininkė. Informacija teikiama el. p. golerita@gmail.com.
12. Konkurso dalyvių darbus vertins Raseinių rajono švietimo centro direktoriaus įsakymu sudaryta
vertinimo komisija.
13. Darbai bus padovanoti Raseinių ligoninės Vaikų, Slaugos skyrių ligoniams.
14. Konkurso nugalėtojai bus apdovanojami Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos
Diplomais, paskelbti rajoninėje spaudoje.
15. 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.
16. Mokytojams, parengusiems mokinius dalyvauti konkurse, bus išduota Tarnybos pažyma.

_____________________

