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įsakymu Nr. V-132

RESPUBLIKINIO 1–4 KLASIŲ MOKINIŲ KOMPIUTERINIŲ PIEŠINIŲ

KONKURSO - PARODOS 

„MANO VASAROS PASAKA“ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Respublikinio 1–4 klasių mokinių kompiuterinių piešinių konkurso – parodos „Mano vasaros 

pasaka“ (toliau – Konkurso) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, uždavinius, dalyvius, 

reikalavimus darbams, organizavimo tvarką, darbų vertinimą ir apdovanojimą.

2. Konkursą organizuoja Kauno Jono Pauliaus II gimnazija (toliau – Organizatorius), konkurso 

partneriai - Kauno švietimo inovacijų centras, kūrybinė studija „Meno namai“.

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

3. Konkurso tikslas – skatinti ir plėtoti informacinių technologijų pažinimą ir naudojimą 

edukaciniame procese, pristatant vasarą perskaitytą knygelę.

4. Konkurso uždaviniai:

4.1. skatinti domėjimąsi knygomis;

4.2. raginti mokinius dalyvauti IT renginiuose;

4.3. ugdyti mokinių kompiuterinio raštingumo įgūdžius;

4.4. lavinti konkurso dalyvių vaizduotę, saviraišką;

4.5. plėtoti kultūrinę, meninę ir emocinę kompetencijas.

III. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA

5. Konkurso organizatoriai turi teisę nugalėtojų asmens duomenis (vardą, pavardę, mokyklą) 

skelbti viešai.

6. Prieigą prie visų kitų asmens duomenų, kuriuos nurodo konkurso dalyviai, turi tik tie konkursą 

organizuojantys ir administruojantys asmenys, kuriems ta prieiga yra būtina organizuojant 

konkursą.



7. Raštišku mokinio tėvų sutikimu dėl mokinio duomenų naudojimo ir rezultatų bei darbų 

skelbimo pasirūpina mokinį į konkursą užregistravęs asmuo.

IV. KONKURSO DALYVIAI

8. Konkurse gali dalyvauti 1- 4 klasių mokiniai.

9. Dalyviai skirstomi į dvi grupes:

9.1. 1- 2 klasių mokiniai;

9.2. 3- 4 klasių mokiniai.

V. KONKURSO DARBŲ PATEIKIMAS IR ORGANIZAVIMO TVARKA

10. Konkursas organizuojamas 2021 m. rugsėjo 27 d. – lapkričio 12 d.

10.1. darbai siunčiami nuo 2021 m. rugsėjo 27 d. iki 2021 m. spalio 29 d., užpildant 

registracijos anketą adresu https://bit.ly/ManoVasarosPasaka2021 ir anketoje įkeliant 

mokinių sukurtus darbus. Darbai bus eksponuojami svetainėje 

https://manovasarospasaka.wixsite.com/2021

10.2. darbai vertinami 2021 m. spalio 29 d. – lapkričio 12  dienomis;

10.3. konkurso rezultatai skelbiami iki lapkričio 22 d. svetainėje 

https://manovasarospasaka.wixsite.com/2021

11. Konkursui teikiami kompiuteriu piešti individualūs arba kolektyviniai (ne daugiau kaip dviejų 

tos pačios amžiaus grupės mokinių) darbai.

12. Reikalavimai teikiant piešinį:

12.1. konkursui teikiami tik originalūs piešiniai, sukurti piešimo programa; galima naudotis 

piešimo programose pateiktais paruoštais objektais (geometrinėmis figūromis (Shapes) ar 

teksto elementais.

12.2. piešinio dydis: plotis – 1024 taškai, aukštis – 768 taškai;

12.3. konkursui teikiami darbai BMP, JPG, PNG formatu. Failo pavadinimas – piešinio 

autoriaus vardas ir pavardė (pvz., Vardenė Pavardenė.jpg, Vardenė Pavardenė.png)

VI. DARBŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS

13. Pagrindiniai kompiuterinio piešinio vertinimo kriterijai:

12.1. temos atskleidimas;

12.2. darbo atlikimo kokybė, meninis ir kompiuterinis išpildymas;

12.3. piešinio originalumas;

https://bit.ly/ManoVasarosPasaka2021
https://manovasarospasaka.wixsite.com/2021
https://manovasarospasaka.wixsite.com/2021


12.3. estetinis viso darbo vaizdas.

14. Organizatoriai turi teisę neeksponuoti darbų, neatitinkančių reikalavimų.

15. Kiekvienoje amžiaus grupėje komisija išrinks po 5 nugalėtojus.

16. Konkurso nugalėtojai ir jų mokytojai bus apdovanoti diplomais bei padėkos raštais.

17. Konkurso darbus vertins komisija.

VII. ORGANIZAVIMO IR VERTINIMO KOMISIJA

Komisijos pirmininkė - Renata Baršukaitienė, Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos direktoriaus 

pavaduotoja pradiniam ugdymui;

Organizavimo nariai:

Agnė Zlatkauskienė, Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos IT mokytoja metodininkė;

Aušra Sudikienė, Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Laima Babenskienė, Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Vertinimo nariai:

Odeta Černiauskienė, Domeikavos l/d „Luknė“ l.e.p. direktorė ;

Rasa Guščienė, kūrybinės studijos „Meno namai“ vadovė;

Edita Mikniuvienė, Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos IT mokytoja metodininkė;

Vilmantė Karaliūnaitė, Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Papildomą informaciją dėl konkurso teikia Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos mokytojos

Laima Babenskienė, el. paštas balaima1@gmail.com

Aušra Sudikienė, el. paštas ausra.s4@gmail.com

mailto:balaima1@gmail.com
mailto:ausra.s4@gmail.com



