
 

 

PATVIRTINTA  

Šiaulių menų mokyklos  

direktoriaus 2023 m. vasario 21 d.   

įsakymu Nr. V 1-14 

 

ŠIAULIŲ MIESTO MOKINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS-KONKURSO 

 „ZUIKIO METAI“ NUOSTATAI 

 

2023-ieji-Juodojo vandens triušio metai.  

Paskutiniai tokie metai buvo 1963 m., o kiti bus po 60 metų - 2082-aisiais. 
 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šiaulių menų mokyklos organizuojama Šiaulių miesto mokinių kūrybinių darbų paroda - 

konkursas „Zuikio metai“, skirta ugdyti mokinių vaizduotę ir kūrybiškumą. Naudojant įvairias 

dailės technikas, pavaizduoti 2023 metų simbolį ir ką jis atneš kiekvienam Zodiako ženklui. 

2. Šiaulių miesto mokinių kūrybinių darbų parodos-konkurso „Zuikio metai“ mokinių 

kūrybinių darbų parodos-konkurso nuostatai reglamentuoja tikslus, organizavimą, sąlygas ir 

vertinimo tvarką. 

  

II SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Tikslas. Ugdyti meninę raišką ir kūrybinius gebėjimus kuriant zuikučius, prognozes 

Zodiako ženklams, panaudojant įvairias dailės priemones. 

4. Uždaviniai: 

4.1. Skatinti mokinius pastebėti zuikio grožį, pavaizduoti tai ką zuikis žada skirtingiems 

Zodiako ženklams. 

4.2. Lavinti mokinių mąstymą vaizdais, bei drąsinti kurti individualiais raiškos būdais.     

4.3. Ugdyti mokinių estetinę nuovoką, meninę ir pažinimo kompetencijas. 

4.4. Sutelkti Šiaulių miesto švietimo ir ugdymo įstaigas kūrybiniam bendradarbiavimui. 

 

III SKYRIUS  

DALYVIAI 

 

5. Parodoje-konkurse kviečiami dalyvauti Šiaulių miesto švietimo ir ugdymo įstaigų 

mokiniai, pavieniai asmenys. 

            6. Parodos-konkurso dalyvių tikslinės grupės: 

          I grupė – 7–10 metų; 

                        II grupė – 11–14 metų; 

                    III grupė – 15–18 metų. 

 

IV SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

7. Darbai gali būti atlikti įvairiomis dailės technikomis: tapyba, grafika, koliažas. 

8. Piešinių dydis – A3 formato lapas arba drobė (pasirinkto dydžio formatas) 

9. Prie kiekvieno darbo dešinėje matomoje pusėje turi būti priklijuota kortelė 4 x 7 cm (1 

priedas). 

10. Vienas mokytojas konkursui gali pristatyti iki 10 darbų.  
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11. Konkurso dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip vieną darbą, kuris turi atitikti konkurso 

temą. Organizatoriai pasilieka teisę eksponuoti ir vertinti estetiškus, stabilius, kūrybinius darbus 

atitinkančius parodos nuostatų kriterijus. 

12.  Darbus pristatyti iki 2023 m. kovo 10 d. adresu: Šiaulių menų mokykla, Aušros alėja 

52, LT-76236 Šiauliai, su nuoroda: parodai-konkursui „Zuikio metai“. 

13. Pristatant darbus iš vienos institucijos, būtina pridėti bendrą atsiųstų darbų sąrašą (2 

priedas) el. pašto adresu: nida37@gmail.com  

14. Paroda-konkursas vyks 2023-03-13 iki 2023-04-27 adresu: Šiaulių menų mokykla, 

Aušros alėja 52, LT-76236 Šiauliai. 

15. Parodos-konkurso organizatoriai pasilieka teisę neatlygintinai darbus pasilikti, 

publikuoti ir reprodukuoti savo nuožiūra. Darbų atsiuntimas organizatoriams – laikomas autorių 

sutikimu su šiomis sąlygomis. 

 

V SKYRIUS  

VERTINIMAS 

 

16. Darbus vertins Šiaulių menų mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija. 
17.  Darbus vertins Šiaulių menų mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija.  

18. Nominacijos skiriamos pagal šiuos kriterijus:  

- idėjos, originalumas, autentiškumas;  

- temos interpretacija;  

- atlikimo profesionalumas,  

- darbo sudėtingumas;  

- vaizdavimo būdo savitumas, perteikiant kūrybinį sumanymą;  

- prasmingai naudojamas meninės išraiškos priemonės (kompozicija, ritmas, linijos, 

spalvos, formos ir kt.);  

- estetinis vaizdas;  

- meninė visuma.  

19. Visi virtualios parodos-konkurso dalyviai bus apdovanoti nominacijomis.  

20. Komisija pasilieka teisę skirti papildomas nominacijas. Unikalių nominacijų darbų autoriai 

bus apdovanoti prizais, jų mokytojai – Šiaulių menų mokyklos direktoriaus padėkomis.  
21. Šiaulių menų mokyklos Facebook paskyroje vyks balsavimas. Trys daugiausiai 

patiktukų („Like“), nepriklausomai nuo amžiaus grupės, surinkę darbai bus apdovanoti diplomais.  

22. Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus „Apie mokinių parengimą Šiaulių miesto 

mokinių kūrybinių darbų parodai - konkursui „Zuikio metai“ mokytojai gaus pristatę mokinių 

darbus parodai-konkursui ir užsiregistravę elektroninėje renginių registracijos sistemoje 

www.semiplius.lt į kovo 13 d. renginį pavadinimu „Šiaulių miesto mokinių kūrybinių darbų paroda 

- konkursas „Zuikio metai“. 

23. Parodos-konkurso nugalėtojai bus skelbiami Šiaulių menų mokyklos tinklalapyje 

https://siauliumn.lt/  ir Šiaulių menų mokyklos Facebook paskyroje 2023 m. balandžio 25 d. 

24. Pasibaigus parodai-konkursui, kūrybinius darbus bus galima atsiimti per 1 mėnesį. 

Vėliau darbai nebus saugomi. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

25. Parodos-konkurso sumanytoja ir organizatorė – Šiaulių menų mokyklos kūrybiškumo 

ugdymo studijos „DEKO“ mokytoja Daiva Dominauskienė, mob. 8 612 11 324 

26. Parodos-konkurso koordinatorė – Šiaulių menų mokyklos neformaliojo švietimo 

skyriaus vedėja Vilma Ptašinskienė, mob. 8 699 496 84.  

 

_______________________ 

mailto:nida37@gmail.com
https://siauliumn.lt/
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Šiaulių miesto mokinių kūrybinių darbų 

parodos-konkurso „Zuikio metai“ 

      1 priedas  

 

(Darbo kortelės pavyzdys) 

 

„Zuikio metai“ 

 

 

Vardas, pavardė, 

amžius...........................................................  

Ugdymo 

įstaiga............................................................ 

Mokytojo vardas, 

pavardė......................................................... 

 

 

 

 

_________________________ 
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Šiaulių miesto mokinių kūrybinių darbų 

parodos-konkurso „Zuikio metai“ 

2 priedas  

 

 

(Institucijos atsiųstų darbų sąrašo pavyzdys) 

 

Švietimo ir ugdymo įstaigos pavadinimas, adresas, telefono Nr. …………..... 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Eil. 

Nr. 

Vardas, pavardė, 

 
Amžius Mokytojo vardas, pavardė, 

telefono Nr., el. p. 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

 

_________________________ 

 


