
 

KAUNO MIESTO PRIEŠMOKYKLINIŲ GRUPIŲ IR PRADINIŲ 

KLASIŲ  VAIKŲ PIEŠINIŲ KONKURSO  

„JIE GYVENA TARP MŪSŲ ...“  

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kauno miesto priešmokyklinių grupių ir pradinių klasių mokinių konkurso vaikų piešinių 

„Jie gyvena tarp mūsų ...“ nuostatai nustato tikslą ir uždavinius, dalyvius, konkurso 

organizavimą, vertinimą, laimėtojų nustatymą, apdovanojimą, organizatorius ir koordinatorių.  

2. Konkursą organizuoja Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Kauno 

miesto pradinių klasių mokytojų metodinis būrelis, Kauno Tirkiliškių  mokykla-darželis. 

II. KONKURSO TIKSLAS  

3. Konkurso tikslas – pasitelkiant įvairias piešimo technikas atskleisti gyvūnų savitumą ir 

išskirtinumą, padėkoti gyvūnams už jų didžiulę svarbą žmonių gyvenime, suteikiant gyvenimui 

daugiau džiaugsmo ir prasmės, ugdyti vaikų  kūrybiškumą. Ugdyti vaikų ir jaunesnio amžiaus 

mokinių meilę gyvūnams, atjautą beglobiams. 

III. DALYVIAI 

4. Piešinių konkurse gali dalyvauti pradinių klasių mokiniai ir priešmokyklinių grupių vaikai. 

Konkurso dalyviai skirstomi į 3 grupes:  

4.1. I grupė – priešmokyklinio amžiaus vaikai; 

4.2. II grupė –1–2 klasių mokiniai; 

4.3. III grupė – 3-4 klasių mokiniai; 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

5. Konkursas „Jie gyvena tarp mūsų...“ skiriamas pasaulinei gyvūnų dienai paminėti.  Kasmet 

spalio 4 – ąją švenčiama Pasaulinė gyvūnų diena, kuria skatinama susipažinti su gyvūnijos 

apsauga, gyvūnų teisėmis ir jų priežiūra.  

6. Konkurso pradžia – š. m. spalio 1 d., pabaiga – š. m. spalio 31 d. Rezultatai skelbiami  iki 

lapkričio 14 d. 

7. Konkursui pateikiami: 



7.1. Piešinys JPG  formatu,  atitinkantis (-i)  konkurso  tematiką (piešinyje turi būti 

pavaizduotas Jūsų aplinkoje gyvenantis ar sutiktas realus gyvūnas, paukštis).  

7.2. Darbai, kartu su užpildyta konkurso dalyvio anketa (-omis), iki 2016 m. spalio 31 d. 

siunčiami elektroniniu paštu zenkevicienekristina@yahoo.com (Konkursui „Jie gyvena tarp 

mūsų...“). Kiekvienam pateiktam darbui  užpildoma atskira dalyvio  anketa ( priedas).  

8. Darbų autoriais gali būti tik pavieniai asmenys. Vienas  mokinys  gali pateikti vieną piešinį. 

9. Konkursui pateikiamų piešinių atlikimo technika neribojama (darbai gali būti atlikti 

akvarelės, guašo, aplikacijos, karpinių, koliažo, grotažo, mišria ir kitomis technikomis). 

Piešinio formatas – A3 formato lapas arba A4 formato lapas.  

 

V. VERTINIMAS, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS, APDOVANOJIMAS 

11. Iki aukščiau nurodytos datos taisykles atitinkantys piešiniai bus perduoti vertinimo 

komisijai. 

12. Darbų vertinimo kriterijai: meniškumas, išradingumas, originali kompozicija, netikėtas 

temos interpretavimas, tikslingas technikos pasirinkimas. 

13. Darbai skirstomi pagal autorių amžių į tris grupes:  

I grupė – priešmokyklinio amžiaus vaikai; 

II grupė –1–2 klasių mokiniai; 

III grupė – 3-4 klasių mokiniai; 

13. Piešinių vertinimo komisiją sudaro:  

Kauno miesto Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Dileta Tindžiulienė,  

Kauno m. pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Jolanta Vengalienė,  

Mokyklos-darželio direktorė Gailutė Jonienė, 

Mokyklos-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui Larisa Bukinienė,   

Pradinių klasių  mokytoja metodininkė Kristina Zenkevičienė.  

14. Organizatorių sudarytos vertinimo komisijos atrinkti geriausi darbai bus apdovanoti 

diplomais (I-osios, II-osios ir III-iosios vietų laimėtojai kiekvienoje amžiaus grupėje).  

15. Konkurso rezultatai skelbiami  iki 2016 m. lapkričio 14 d. internetinėse svetainėse: 

http://tirkiliskiukai.jimdo.com/ 

http://www.tirkiliskiupradine.lt/ 
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VI. ORGANIZATORIAI IR KOORDINATORIUS 

19. Konkurso organizatoriai:  

19.1. Kauno Tirkiliškių mokykla- darželis. 

Įstaigos adresas: M. Yčo g. 2, Kaunas.  Įstaigos telefonas: (8 37) 392611.  

Įstaigos elektroninis adresas: tirkiliskiupm@takas.lt 

20. Konkurso koordinatorius: pradinių klasių mokytoja Kristina Zenkevičienė,   elektroninis 

paštas zenkevicienekristina@yahoo.com, tel. mob. 8 687 43752. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

21. Darbai, neatitinkantys konkurso reikalavimų, per vėlai pristatyti ar plagijuoti, nebus 

pateikiami vertinimo komisijai.    

Konkurso organizatoriai esant būtinybei, pasilieka teisę keisti taisykles, dalyvavimo sąlygas.   
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Priedas 

 

KAUNO MIESTO PRIEŠMOKYKLINIŲ GRUPIŲ IR PRADINIŲ 

KLASIŲ  VAIKŲ PIEŠINIŲ KONKURSO 

 „JIE GYVENA TARP MŪSŲ ...“  

DALYVIO ANKETA 

 

 

Piešinio pavadinimas 
 

 

Piešinio/ darbo autoriaus vardas, 

pavardė  

 

 

Klasė / grupė (tinkamą 

apibraukti/paryškinti)   

 

   

   priešmokyklinė grupė                       

1 klasė 

2 klasė 

3 klasė 

4 klasė 

 

 

Mokymo įstaigos pavadinimas  
 

 

Pedagogo vardas, pavardė  

Pedagogo kvalifikacija  

 

 

Kontaktai:  

telefono numeris  

el. pašto adresas 

 

 

Darbai, kartu su užpildyta konkurso dalyvio anketa (-omis), iki 2016 m. spalio 31 d. siunčiami 

elektroniniu paštu zenkevicienekristina@yahoo.com  (Konkursui „Jie gyvena tarp mūsų...“). 
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