PATVIRTINTA
Šiaulių Salduvės progimnazijos
direktoriaus 2018 m. sausio 18 d.
įsakymu Nr. V-18 (1.3)

MOKINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO „MARGUČIAI“
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokinių kūrybinių darbų konkursą „Margučiai“ (toliau – konkursas) organizuoja Šiaulių Salduvės
progimnazija, K. Kalinausko 19, Šiauliai, LT 76281, elektroninis paštas salduve@salduves.lt.
2. Mokinių kūrybinių darbų konkursas progimnazijoje rengiamas siekiant paminėti šv. Velykų šventę,
puoselėti mokinių kūrybinius gebėjimus.
3. Konkurso nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, organizavimo bei darbų vertinimo
tvarką.
4. Konkurso koordinatorės mokykloje: informacinių technologijų mokytoja metodininkė Rima
Valčiukienė, mob. 8 670 08 116, RimaValciukiene@gmail.com; dailės mokytoja metodininkė Daina
Dambrauskienė, daina.dambrauskiene@gmail.com.
II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
5. Konkurso tikslas – ugdyti mokinių kūrybiškumą ir saviraišką, puoselėti tautodailės tradicijas,
prisidėti prie kultūrinio paveldo išsaugojimo paminint šv. Velykų šventę.
6. Uždaviniai:
6.1. ugdyti iniciatyvą ir kūrybiškumą, estetinį suvokimą, meninę ir pažinimo kompetencijas;
6.2. skatinti formalių ir neformalių įstaigų bendradarbiavimą etnokultūros srityje;
6.3. įvertinti tradicinės tautodailės ir šiuolaikinių technologijų santykį kūryboje.
III. KONKURSO LAIKAS, DALYVIAI
7. Konkursas vyks nuo 2018 m. vasario 1 d. iki balandžio 30 d.
8. Konkurse gali dalyvauti 1-12 klasių mokiniai.
IV. DARBŲ POBŪDIS, REIKALAVIMAI IR JŲ PATEIKIMAS
9. Mokykla gali pristatyti iki 10 darbų.
10. Kūrybiniai darbai atliekami naudojant IT arba įvairiomis meninės raiškos priemonėmis.
11. Reikalavimai darbus atliekant naudojant IT: piešiniai atliekami įvairiomis kompiuterinėmis
programomis ant lapo formato A4 (210 x 297 mm.).
12. Reikalavimai darbus atliekant įvairiomis meninės raiškos priemonėmis: kūrinyje galima naudoti
tapybos, piešimo, grafikos, koliažo, tekstilės ir kt. tradicines ir netradicines technikas, darbo formatas
– A3 arba A4.
13. Kiekvieno darbo dešiniajame kampe pritvirtinama konkurso dalyvio kortelė (Konkurso nuostatų
1 priedas).
14. Iki 2018 m. kovo 23 d. dalyviai turi:
14.1. atsiųsti dalyvių registracijos lentelę (Word dokumentas) (Konkurso nuostatų 2 priedas)
elektroniniu paštu salduvieciai@gmail.com.
14.2. IT priemonėmis atliktus darbus siųsti elektroniniu paštu salduvieciai@gmail.com.
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14.3. įvairiomis meninės raiškos priemonėmis atliktus darbus atnešti į Šiaulių Salduvės
progimnazijos raštinę arba siųsti paštu (K. Kalinausko 19, Šiauliai, LT-76281).
V. DARBŲ EKSPONAVIMAS, VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI
15. Darbus vertins Šiaulių Salduvės progimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.
16. Darbai nebus vertinami, jei neatitiks konkurso tematikos ir nebus laikomasi darbo pateikimo
reikalavimų.
17. Darbai bus eksponuojami Salduvės progimnazijoje.
18. Komisija darbus aptars kovo 26 d. ir rezultatus paskelbs mokyklos svetainėje www.salduve.lt.
19. Darbai bus vertinami:
19.1. pagal atlikto kūrybinio darbo specifiką:
19.2.1. 1 grupė - kūrybiniai darbai, atlikti naudojant IT;
19.3.2. 2 grupė – darbai, sukurti naudojant laisvai pasirinktą techniką.
19.2. pagal mokinių amžiaus grupes:
19.2.1. 1-4 klasės;
19.2.2. 5-8 klasės;
19.2.3. 9-12 (I-IV gimnazijos klasės).
20. Vertinimo kriterijai:
20.1.temos atskleidimas;
20.2. kūrybinių darbų originalumas;
20.3. pasirinktų priemonių įvairovė;
20.4. darbo inovatyvumas, kultūra, estetinis vaizdas.
21. Originaliausių kūrybinių darbų autoriai gaus diplomus (elektroninį variantą), visi kiti dalyviai –
padėkos raštus (elektroninį variantą).
22. Mokytojai, padėję mokiniams ruoštis konkursui, gaus padėkos raštus (elektroninį variantą),
pažyminčius metodinę veiklą.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
24. Konkurso dalyvių darbai bus įkelti į virtualų diską, nuoroda paskelbta www.salduve.lt svetainėje.
25. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę ne visus darbus eksponuoti parodoje.
26. Susidarius nenumatytiems atvejams konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso
nuostatus.
27. Konkursui darbus pristatę dalyviai sutinka su šiomis sąlygomis.
__________________________

3
Mokinių kūrybinių darbų konkurso
„Margučiai” nuostatų
1 priedas
Konkursas „MARGUČIAI“
3 cm

Mokinio vardas, pavardė, klasė
Mokytojo vardas, pavardė, dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija
Pilnas mokyklos pavadinimas

13 cm

Mokinių kūrybinių darbų konkurso
„Margučiai” nuostatų
2 priedas

Eil.
nr.

Mokinio
vardas,
pavardė

Klasė

Mokytojo vardas,
pavardė, dėstomas
dalykas, kvalifikacinė
kategorija

Pilnas mokyklos
pavadinimas

Mokytojo
tel. nr.,
elektroninis
paštas

