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ŠIAULIŲ MIESTO ŠVIETIMO IR UGDYMO ĮSTAIGŲ VIRTUALIOS  

VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS-KONKURSO „BŪKI KELYJE BUDRUS“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šiaulių miesto švietimo ir ugdymo įstaigų virtualios vaikų kūrybinių darbų parodos- 

konkurso „Būki kelyje budrus“ (toliau – parodos-konkurso) nuostatai reglamentuoja parodos-

konkurso tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo, vykdymo ir apdovanojimo tvarką. 

2. Parodos-konkurso organizatorius – Šiaulių menų mokykla. 

 

 

II. SKYRIUS 

 TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

    

3. Tikslas – prisiminti, pakartoti pėsčiojo taisykles, pagalvoti apie pavojus gatvėje, 

neatsargaus elgesio pasekmes, nesaugius žaidimus prie gatvės, važinėjimąsi dviračiais, paspirtukais, 

riedučiais.  

4. Uždaviniai: 

          4.1. Ugdyti: 

-  mokinių pastabumą, budrumą, atsargumą; 

- atsakomybę už savo veiksmus gatvėje ir kelyje; 

- meninę, pažinimo ir kūrybinę kompetencijas. 

           4.2. Plėtoti saugaus eismo kompetenciją.  

           4.3.  Lavinti mokinių kūrybinius gebėjimus ir idėjų raiškos būdus. 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

5. Dalyviai – Šiaulių miesto švietimo ir ugdymo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir 

pradinių klasių mokiniai. 

6. Dalyvių amžiaus grupės: 

 I grupė – PUG–1 klasė; 

 II grupė – 2–4 klasės. 

 

IV SKYRIUS 

ORGANIZAVIMAS 

 

7.  Kūrybinių darbų atlikimo technika įvairi (guašu, akvarele, aliejumi, spalvotais pieštukais, 

kreidelėmis ir kt.), formos įvairios – piešiniai, maketai, eismo situacijų nuotraukos, sumodeliuotos 

situacijos. 

            8. Kūrybinių darbų nuotraukas siųsti iki 2021 m. gegužės 20 d. el. paštu 

bugienesolveiga@gmail.com. Elektroniniame laiške būtina pateikti siunčiamų darbų sąrašą, 

nurodant autoriaus vardą, pavardę, klasę, ugdymo įstaigos pavadinimą; pedagogo vardą, pavardę, 

kontaktus (priedas). 

mailto:bugienesolveiga@gmail.com
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            9.   Kūrybinių darbų nuotraukos turi būti kokybiškos, pateikiamos JPG formatu (nedidesniu 

kaip 3 MB). Siunčiamo kūrybinio darbo nuotrauką (failą) būtina pervadinti, nurodant autoriaus 

vardą, pavardę, klasę (Pvz. Rokas Rokaitis, 1 kl.). 

           10. Pateikus kūrybinio darbo nuotraukas, autorius tampa parodos-konkurso dalyviu bei 

sutinka, kad:  

 10.1. pateiktos kūrybinių darbų nuotraukos gali būti neatlygintinai ir be apribojimų 

naudojamos parodos sklaidos tikslais; 

            10.2. darbų nuotraukos skelbiamos organizuojančios įstaigos elektroninėje svetainėje, 

socialiniuose tinkluose. 

 

V SKYRIUS 

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

 

             11. Parodai-konkursui pateiktų kūrybinių darbų nuotraukos nuo 2021 m. gegužės 24 d.          

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

mokyklos Facebook paskyroje.  

             12. Darbus virtualiai vertins Šiaulių menų mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtinta 

komisija.  

             13. Komisija piešinius vertins remdamasi šiais kriterijais: temos atskleidimas, 

kūrybiškumas ir meniškumas, originalumas, bendras estetiškas vaizdas. 

             14. Laureatai Šiaulių menų mokyklos tinklalapyje https://siauliumn.lt/ bus paskelbti birželio 

4 d. 

             15. Kiekvienoje amžiaus grupėje bus išrinkta po 10 laureatų, kurie bus apdovanoti padėkos 

raštais, jų mokytojai – padėka už puikų paruošimą parodai-konkursui (siunčiama nurodytu el. 

paštu). 

              16. Pažymos mokytojams „Apie mokinių paruošimą dalyvavimui Šiaulių miesto švietimo 

ir ugdymo įstaigų virtualioje parodoje-konkurse „Būki kelyje budrus”  bus skelbiamos Šiaulių menų 

mokyklos tinklalapyje https://siauliumn.lt/. 

 

VI  SKYRIUS 

BAIGIAMOS NUOSTATOS 

 

17. Parodos-konkurso organizatorė – Šiaulių menų mokyklos civilinės saugos ir saugaus 

eismo mokytoja Solveiga Bugienė mob. 8 685  27 405), el. p. bugienesolveiga@gmail.com 

            18.  Parodos-konkurso koordinatorė – projektų administratorė Vilma Ptašinskienė, mob.      

8 699  49 684, el. p. vilmaptaske@gmail.com 
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Šiaulių miesto švietimo ir ugdymo įstaigų 

virtualios vaikų kūrybinių darbų parodos 

konkurso „Būki kelyje budrus“  

priedas  

 

 

(Institucijos ar pedagogo atsiųstų darbų sąrašo pavyzdys) 

 

 

 Mokyklos, ar kitos ugdymo įstaigos, pavadinimas, adresas, telefono Nr. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________   

 
Eil.  

Nr. 

Vardas, pavardė Klasė Mokytojo vardas, 

pavardė, telefono Nr., el. 

p. 

 

    

    

    

    

    

    

    

 

_______________________ 


