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Piešinių konkurso – parodos  ,,Piešiu knygos herojų“ 

 
NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Šie nuostatai reglamentuoja kūrybinių konkurso - parodos darbų  “Piešiu knygos herojų ” 

(toliau – konkurso) tikslus ir organizavimo tvarką.  

 

II. KONKURSO TIKSLAI  

1. Skatinti vaikus skaityti knygas. 

2. Suteikti vaikams progą išreikšti savo įspūdžius piešiant. 

3. Skatinti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių dalyvavimą konkursuose. 

 

III. DALYVIAI 

          Šiaulių apskrities 5 – 16 metų vaikai.  

          Mokinius konkursui gali ruošti mokytojai, auklėtojai, pagalbos mokiniui specialistai, 

bibliotekų darbuotojai.  

  

IV. PARODOS ORGANIZAVIMAS 

     Parodą organizuoja  Akmenės rajono Akmenės gimnazijos specialioji pedagogė Ana 

Stankutė, Akmenės rajono Akmenės gimnazija. 

 

    Tema: knygos ar pasakos herojus 

    Formatas: A- 4 piešimo lapas. 

    Kitoje piešinio pusėje  nurodoma: autoriaus vardas, pavardė, amžius, telefono numeris, mokykla/ 

darželis/ biblioteka.         

    Jeigu konkursui mokinį ruošia pedagogas, papildomai nurodoma  pedagogo ar  bibliotekos 

darbuotojo  vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris. Jei vaikas yra specialiųjų 

ugdymosi poreikių, reikia parašyti  ,,SUP“. 

     Darbus gali pristatyti mokyklos, darželiai, bibliotekos ir vaikai asmeniškai. Darbus galima 

atnešti į Akmenės gimnazijos biblioteką ir Akmenės miesto biblioteką Sodo g.1, Akmenė. 

    Piešinių pristatymo data - iki rugpjūčio 1  d. 

     Darbai siunčiami adresu:  

 Piešinių konkursui – parodai ,,Piešiu knygos herojų“ 

 Akmenės rajono Akmenės gimnazija 

 Laižuvos g. 7, LT-85357 Akmenė 

 

    Norintys dalyvauti tik virtualioje parodoje internetinėje svetainėje kristianaweebly.weebly.com, 

fotografuotus ar skenuotus darbus turi siųsti el. paštu anastankute@gmail.com.  

 

V. KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAS  

Vertinant bus atsižvelgiama į kūrybiškumą, originalumą, įdomų, savitą temos pateikimą. Sulamdyti, 

perlenkti per pusę ar per vėlai atnešti/atsiųsti vaikų piešiniai nebus vertinami.  

Vertinant darbus vaikai skirstomi į grupes: 

I. Ikimokyklinio amžiaus vaikai 

II. 1- 4 klasių mokiniai 

III. 5-10 klasių mokiniai 

IV. specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai 
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     Visi reikalavimus atitinkantys  piešiniai bus eksponuojami rugsėjo mėnesį Akmenės rajono 

Akmenės gimnazijoje.  

     100 anksčiausiai atsiųstų darbų bus eksponuojami internetinėje svetainėje 

kristianaweebly.weebly.com. Facebook lankytojai spausdami ,,patinka“ išrinks vieną  laimėtoją, 

kuris bus apdovanotas rėmėjų prizu.        

      Konkurso laureatai bus apdovanoti 2014 m. rugsėjo mėnesį.  Nugalėtojai bus apdovanojami 

padėkomis ir rėmėjų prizais. Laureatų vardai ir pavardės bus skelbiami Akmenės rajono Akmenės 

gimnazijos internetiniame puslapyje.  

    Pedagogams ir bibliotekų darbuotojams elektroniniu paštu bus išsiųsta pažyma apie mokinių 

rengimą konkursui. 

     Konkursą remia: UAB,,Grūstė“, UAB Išmintis , ,,Nepaklusnios garbanėlės“, internetinė svetainė 

,,kristianaweebly.weebly.com“. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

      Visa informacija, susijusi su konkursu, bus skelbiama internetiniame puslapyje 

http://kristianaweebly.weebly.com/index.html. Konkurso dalyvių darbai negrąžinami. 
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