
 

PATVIRTINTA 

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo 

gimnazijos laikinai einančio direktoriaus 

pareigas 2021 m. lapkričio 15 d. įsakymu 

 Nr. V-132 

 
                                                                                         

KAUNO MIESTO PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ IR JŲ ŠEIMOS NARIŲ SUKURTŲ 

KALĖDINIŲ ATVIRUKŲ PARODOS  - KONKURSO ,,KALĖDOS, KALĖDOS...‘‘ 

NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS SĄLYGOS 

 

1. Kauno m. pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių sukurtų kalėdinių atvirukų 

parodos – konkurso ,,Kalėdos, Kalėdos...‘‘ (toliau – Konkurso ) sąlygos reglamentuoja Konkurso 

tikslus, reikalavimus darbams, dalyvius, organizavimo tvarką ir dalyvių apdovanojimą. 

2. Konkursą organizuoja Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija, ,,Vaikas – 

mokykla – šeima‘‘ sąveikos tobulinimo iniciatyvinė grupė, Kauno švietimo inovacijų centras ir J. 

Grušo memorialinis muziejus (toliau -  Organizatoriai). 

3.Konkurso dalyvius registruoja mokytojas iki 2021 m. gruodžio 1 d. el. paštu 

daliakarveliene@gmail.com. (priedas nr.1 – registracijos kortelės pavyzdys). Registruojama tik 

registracijos kortelės forma. Negavus registracijos patvirtinimo, teirautis telefonu nr. 

869915162. 

 

  

II. KONKURSO TIKSLAS  

 

4. Konkurso tikslas: skatinti domėjimąsi lietuvių liaudies senaisiais ir šiuolaikiniais 

puošybos elementais, puoselėjant švenčių tradicijas. 

    

                

III. REIKALAVIMAI DARBAMS 

 

  5. Darbai: Kauno miesto ugdymo įstaigų  pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių sukurti 

kalėdiniai atvirukai. 

6. Atvirukai turi būti paruošti eksponuoti.  Prie kiekvieno konkursui pateikto darbo turi 

būti pridedama viena pastatoma kortelė. Pastatomoje kortelėje   nurodyti ugdymo įstaigą, autoriaus 

vardą ir pavardę, klasę, šeimos narių vardus ir pavardes bei giminystės ryšius,  ugdytinio mokytojo 

vardą ir pavardę. 

 

 

Pastatomos kortelės pavyzdys 

 

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija 

Vardenė Pavardenė (2a klasė) 

Vardenė Pavardenė (mama) 

Vardenis Pavardenis ( senelis) 

Mokytoja Ienė Ienytė 
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                   7. Darbai turi būti stabilūs, patvarūs, negendantys, nebirūs, tinkami eksponuoti ilgesnį 

laiką.   

                   8. Atvirukas turi būti derinys, kuriame būtų panaudojami tradiciniai kalėdiniai ir 

šiuolaikiniai puošybos elementai.  

                   9. Darbai vertinami atsižvelgiant į  konkurso tikslus, idėjos originalumą, meninę raišką, 

darbo užbaigtumą. 

                  10. Kiekvienas atvirukas kartu su pastatoma kortele ir registracijos kortele  įdedamas į 

atskirą įmautę. 

                   11. Organizatoriai pasilieka teisę neeksponuoti darbų, kurie neatitinka nurodytų 

reikalavimų. 

                     

 

 

IV. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

  12. Organizatorių sudaryta vertinimo komisija iš visų dalyvių  atrenka laimėtojus ir 

skiria  paskatinamuosius prizus. Laimėtojai informuojami asmeniškai. 

                      13. Bus teikiami ,,Žiūrovų simpatijų“ prizai. 

                      14.Visiems konkurso dalyviams bus  įteiktos  padėkos, o mokytojams  parengtos 

KŠIC  pažymos apie vykdytą metodinę veiklą.  

 

 

V. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

 

                             15. Rekomenduojame kalėdinių atvirukų  konkursą ,,Kalėdos, Kalėdos...“ organizuoti savo 

švietimo įstaigoje ir  atrinkti 3 geriausius darbus.  

16. Darbus reikia pristatyti į Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnaziją       

(Aukštaičių 78)  iki gruodžio 1 d. nuo 13 iki 17 val. Palikti pas budintį. 

17. Paroda vyks š. m. gruodžio 8 - 22 dienomis  Juozo  Grušo memorialiniame 

muziejuje  (Kalniečių g. 93). 

                      18. Parodos uždarymas ir apdovanojimai  – 2022 m. sausio 12 d. 14 val. Juozo  Grušo 

memorialiniame muziejuje ( Kalniečių g. 93). 

                      19. Atvirukus atsiimti 2022 m. sausio 12 d. po parodos uždarymo. Neatsiimti darbai 

nebus saugomi.  

 

VII. ORGANIZATORIAI 

Jolanta Vengalienė - Kauno miesto  pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė; 

Audronė Antanavičienė – Kauno švietimo inovacijų centro metodininkė; 

Rasa Puniškienė – Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui; 

Ina Levčenkaitė, Dalia Karvelienė, Virginija Ručienė, Loreta Bankauskienė - Kauno Gedimino 

sporto ir sveikatinimo gimnazijos pradinių klasių mokytojos; 

Rasa Belickienė – KTU licėjaus pradinių klasių mokytoja; 

,,Vaikas – mokykla – šeima‘‘  sąveikos tobulinimo iniciatyvinė grupė; 

Juozo Grušo memorialinis muziejus. 

 

Kilus neaiškumui skambinti: 

Daliai Karvelienei tel. 869915162 

Inai Levčenkaitei tel.867950463  
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                                             Registracijos kortelės pavyzdys 

 

 

 

 

1 priedas 

Kauno miesto pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių sukurtų kalėdinių atvirukų 

paroda - konkursas 

 

„Kalėdos, Kalėdos...“ 

 

 

Autoriaus vardas, pavardė, klasė ...........................................................................................               

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas................................................................................................ 

 

Pedagogo vardas, pavardė...................................................................................................... 

 

Kontaktinis telefonas ir el.paštas........................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


