PATVIRTINTA
Kauno švietimo inovacijų centro direktoriaus
2021 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-487

KAUNO REGIONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ
5–8 ir I–II GIMNAZIJOS KLASIŲ MOKINIŲ EKONOMIKOS IR INFORMACINIŲ
TECHNOLOGIJŲ KOMIKSŲ KONKURSO „AŠ TAUPAU“
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kauno regiono bendrojo ugdymo mokyklų 5–8 ir I–II gimnazijos klasių mokinių
ekonomikos ir informacinių technologijų komiksų konkurso „Aš taupau“ (toliau – Konkursas)
nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą, rengėjus, organizavimo, dalyvavimo konkurse bei dalyvių
apdovanojimo tvarką.
2. Ekonomikos ir informacinių technologijų komiksų konkursą „Aš taupau“ organizuoja
Kauno švietimo inovacijų centras, Kauno „Santaros“ gimnazija, Kauno miesto ekonomikos
mokytojų metodinis būrelis.
II SKYRIUS
KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Konkurso tikslas – skatinti mokinių ir mokytojų domėjimąsi asmeniniais finansais, jų
planavimu.
4. Konkurso uždaviniai:
4.1. Ugdyti mokinių finansinį raštingumą ir gebėjimus;
4.2. Mokyti racionaliai tvarkyti savo pinigus ir atkreipti dėmesį į taupymo svarbą;
4.3. Ugdyti mokinių kūrybiškumą, panaudojant informacines komunikacines
technologijas.
III SKYRIUS
KONKURSO RUNGTIS IR REIKALAVIMAI DARBAMS
5. Kuriamas komiksas mokinio pasirinkta kompiuterine programa (internete yra), kuris
turi sietis su konkurso tema, perteikiant taupymo svarbą. Darbą reikia atlikti taip, kad jis tilptų į
vieną A4 formato lapą, susidedantį iš 6 komikso paveikslėlių arba, jei piešiama ranka,
nufotografuoti piešinius ir juos perkelti į A4 formato lapą. Savo kūrybos darbą mokinys kuria
savarankiškai, išsaugo savo vardu ir pavarde, o mokytojas atsiunčia nurodytu adresu. Vertinami tik
užbaigti ir laiku atsiųsti darbai. Darbai turi atsidaryti peržiūrai be trukdžių.
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IV SKYRIUS
KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
6. Konkursas prasideda 2022 m. sausio 17 d. ir baigiasi 2022 m. vasario 11 d.
6.1. Mokytojas iki 2022 m. vasario 11 d. registruoja mokinius pagal nurodytą formą. Iš
vienos mokyklos gali dalyvauti ne daugiau kaip 2 mokiniai.
6.2. Registracijos forma:
https://forms.gle/TnfChPzsNENr3per7
7. Mokytojas mokinių atliktus darbus išsiunčia elektroninio pašto adresu
komikso.konkursas@gmail.com iki 2022 m. vasario 11 d. 17.00 val.
8. Dokumentas turi būti išsaugotas mokinio vardu ir pavarde (kitaip darbai
nevertinami).

V. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA
9. Konkurso organizatoriai turi teisę nugalėtojų asmens duomenis (vardą, pavardę,
klasę ir mokyklą) skelbti viešai.
10. Prieigą prie kitų asmens duomenų, kuriuos nurodo konkurso dalyviai, turi tik
konkursą organizuojantys ir administruojantys asmenys (informacija yra naudojama konkurso
organizavimui).
VI SKYRIUS
DARBŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS
11. Pateiktų darbų vertinimas vyks Kauno „Santaros“ gimnazijoje (virtuali erdvė).
12. Darbų vertinimo kriterijai: darbų ir temos atitikimas konkurso reikalavimams,
tinkamas terminų/sąvokų vartojimas, kūrybiškumas, originalumas, atlikimo kokybė, kompiuterinis
ir meninis išpildymas, tinkamai įvardinti darbai (vertinama 0, 1, 2 taškais).
13. Vertinimo komisija informaciją apie konkurso rezultatus pateiks Kauno švietimo
inovacijų centrui iki 2022 m. vasario 28 d.
14. Konkurso rezultatai tvirtinami Kauno švietimo inovacijų centro direktoriaus
įsakymu. Rezultatų suvestinė bus išsiuntinėta į mokyklų, kurių mokiniai dalyvavo konkurse,
raštines el. paštu.
15. Geriausių darbų autoriai bus apdovanoti diplomais.
VII SKYRIUS
ORGANIZAVIMO KOMISIJA
16. Konkurso organizavimo komisija:
16.1. Asta Karlienė, Kauno „Santaros“ gimnazijos direktorė;
16.2. Vaida Valiuvienė, Kauno „Santaros“ gimnazijos ekonomikos, informacinių
technologijų mokytoja metodininkė;
16.3. Inga Kublickienė, Vytauto Didžiojo universiteto gimnazijos ekonomikos
mokytoja metodininkė;
16.4. Renata Varnienė, Kauno Kovo 11-osios gimnazijos ekonomikos mokytoja
metodininkė;
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16.5. Laima Mazilevskienė, Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokyklos ekonomikos
mokytoja metodininkė;
16.6. Edita Kondrašovienė, Kauno technologijos universiteto gimnazijos ekonomikos
mokytoja metodininkė;
16.7. Giedrė Motejūnienė, Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos ekonomikos
mokytoja;
16.8. Ilona Tamošiūnienė, Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus
ekonomikos mokytoja metodininkė;
16.9. Jolita Rickevičienė, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro
ekonomikos mokytoja metodininkė;
16.10. Kristina Celiešiūtė, Erudito licėjaus ekonomikos vyresnioji mokytoja.
VII SKYRIUS
VERTINIMO KOMISIJA
17. Konkurso vertinimo komisija:
17.1. Vaida Valiuvienė, Kauno „Santaros“ gimnazijos ir Kauno Kazio Griniaus
progimnazijos ekonomikos, informacinių technologijų mokytoja metodininkė;
17.2. Kęstutis Tamošaitis, Kauno Jono Jablonskio gimnazijos ir Kauno „Varpo“
gimnazijos ekonomikos mokytojas ekspertas;
17.3. Jolanta Česnienė, Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos ekonomikos mokytoja
metodininkė;
17.4. Edita Kreizienė, Kauno „Santaros“ gimnazijos dailės mokytoja metodininkė;
17.5. Gentrūda Česnovienė, Kauno technikos profesinio mokymo centro ekonomikos
mokytoja ekspertė.
VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Papildomą informaciją dėl konkurso teikia Kauno „Santaros“ gimnazijos mokytoja
Vaida Valiuvienė el. paštu komikso.konkursas@gmail.com
__________________________

