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ŠIAULIŲ MIESTO ŠVIETIMO IR UGDYMO ĮSTAIGŲ MOKINIŲ  

KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS-KONKURSO „JUODA, BALTA IR RAUDONA“ 

NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šiaulių miesto švietimo ir ugdymo įstaigų mokinių kūrybinių darbų parodos-konkurso 

„Juoda, balta ir raudona“ nuostatai nustato konkurso tikslą, vykdymo laiką, reikalavimus konkurso 

dalyviams, konkurso organizavimo, darbų vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką. 

2. Parodos-konkurso organizatorius – Šiaulių menų mokykla.  

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Tikslas – paskatinti mokinius kūrybiškai pažvelgti į mus supantį spalvų ir formų pasaulį, 

ugdyti vertybines nuostatas ir kūrybinius gebėjimus. 

4. Uždaviniai: 

4.1. Skatinti mokinių saviraišką, ieškant naujų raiškos formų.  

4.2. Lavinti vaizduotę, kuriant įvairiomis meninėmis priemonėmis. 

4.3. Tobulinti nuotolinio ugdymo gebėjimus, ugdyti kūrybinį potencialą ir iniciatyvumą. 

 

III SKYRIUS  

DALYVIAI 

 

5. Parodos-konkurso dalyviai – Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo 

lavinimo mokyklų, formalųjį ugdymą papildančių bei neformaliojo švietimo įstaigų mokiniai.   

6. Dalyvių amžiaus grupės:   

                                               I grupė – 5–7 metų; 

                                              II grupė – 8–12 metų; 

                                             III grupė – 13–15 metų; 

                                             IV grupė – 16 ir vyresni. 

 

IV SKYRIUS 

ORGANIZAVIMAS 

 

7. Paroda-konkursas vyksta nuo 2021 m. vasario 1 d. iki 2021 m. vasario 25 d.  

8. Dėl šalyje paskelbto karantino, paroda vyks virtualiu būdu. Dalyviai savo meninės kūrybos 

darbus (skenuotas darbų kopijas, fotografijas) siunčia iki vasario 1 d. (imtinai) el. pašto adresu: 

vilmaptaske@gmail.com 

Kartu su piešinių ir kūrybinių darbų nuotraukomis el. laiške būtina pateikti siunčiamų darbų 

sąrašą. 

9. Piešiniai ir dailės darbai parodai pateikiami JPG formatu. 

10. Siunčiamo piešinio ir dailės darbo nuotrauką (failą) būtina pervadinti, nurodant autoriaus 

vardą, pavardę, amžių (pvz. Jonas Jonaitis, 12 m.). 
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11. Laiške nurodykite autoriaus vardą, pavardę, amžių; ugdymo įstaigos pavadinimą; 

pedagogo vardą, pavardę, kontaktus. 

12. Piešiniai ir dailės darbai gali būti atlikti kuo įvairesne technika (guašas, akvarelė, 

pieštukai, koliažai, raižiniai, molio reljefai, modelinas, veltinis, dekupažas ir kitos eksperimentinės 

priemonės). 

  13. Piešinių ir kūrybinių darbų skaičius ribojamas: vienas dalyvis gali pateikti 1 darbą.  

 14. Parodai-konkursui pateikiami piešiniai ir kūrybiniai darbai turi būti tvarkingi ir užbaigti. 

15. Pateikdamas piešinį ar kūrybinį darbą  autorius tampa parodos-konkurso dalyviu bei 

sutinka, kad:  

15.1. pateiktos piešinių ir dailės darbų nuotraukos gali būti neatlygintinai ir be apribojimų 

naudojami parodos sklaidos tikslais; 

15.2. darbų nuotraukos skelbiamos organizuojančios įstaigos elektroninėje svetainėje, 

socialiniuose tinkluose. 

 

V SKYRIUS  

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

 

  16. Darbai bus vertinami virtualiu balsavimu. Daugiausia balsų surinkę darbai bus apdovanoti 

padėkomis.     

17. Parodai-konkursui pateiktų kūrybinių darbų nuotraukos nuo vasario 3 d. bus 

publikuojamos Šiaulių menų mokyklos tinklalapyje https://siauliumn.lt/ ir Šiaulių menų mokyklos 

Facebook paskyroje.     

18. Darbus virtualiai vertins Šiaulių menų mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtinta 

komisija. 

19. 2021 m. vasario 25 d. iš visų dalyvių bus išrinkti I, II bei III vietų nugalėtojai pagal 

tikslines amžiaus grupes atskirai. Kiekvienos amžiaus grupės nugalėtojai bus apdovanojami 

diplomais. Nugalėtojus ruošę pedagogai gaus padėkos raštus. 

20. Pažymos mokytojams „Apie mokinių paruošimą dalyvavimui Šiaulių miesto švietimo ir 

ugdymo įstaigų mokinių kūrybinių darbų parodoje-konkurse „Juoda, balta ir raudona“ bus 

skelbiamos Šiaulių menų mokyklos tinklalapyje https://siauliumn.lt/ 

 

VI SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21. Parodos organizatorė – Šiaulių menų mokyklos Dailiųjų amatų būrelio vyr. mokytoja 

Akvilina Čėsnienė, mob. 8 620 54 685, el. p. akvile17@gmail.com. parodos koordinatorė – projektų 

administratorė Vilma Ptašinskienė mob. 8 699 49 684, el. p. vilmaptaske@gmail.com.  

 

 

________________________ 
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