
PATVIRTINTA 

Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos 

direktoriaus 2017 m. sausio 20 d. 

įsakymu Nr. V-4 

 

LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ AUKLĖTINIŲ, PUG, 1-4 KL. MOKINIŲ KONKURSO 

„KURIU LIETUVAI...”    

NUOSTATAI 
 

I. TIKSLAS, UŽDAVINIAI 
 

1. Konkurso tikslas – ugdyti ikimokyklinio amžiaus, 1-4 kl. mokinių kūrybiškumą, saviraišką, 

(ne)verbalinę komunikaciją, skatinti jų socialinį aktyvumą, patriotiškumą. 

2. Uždaviniai: 

2. 1. Pasitelkiant tapybos, muzikos, judėjimo menus, bendraujant, parengti kūrybinį darbą, skirtą 

Lietuvos nepriklausomybės 99-osiosms metinėms. 

2. 2. Šiaulių „Sandoros“ progimnazijoje organizuojant Vasario 16-osios minėjimą, išrinkti 

kūrybingiausią ir patriotiškiausią Šiaulių miesto ikimokyklinio, 1-4 kl. mokinio darbus. 

 

II. KONKURSO LAIKAS IR VIETA 
 

3. Konkurso organizatoriui (Šiaulių „Sandoros“ progimnazijai) darbai siunčiami nuo 2017 m. 

sausio 25 d. iki vasario 13 d. (imtinai). 

4. Konkurso dalyvių darbų pristatymas, geriausių darbų rinkimai, apdovanojimai vyks vasario 15 

d. 12.00 val. Šiaulių „Sandoros“ progimnazijoje (Korsako g. 8, Šiauliai). 

5. Darbus vertins speciali komisija. 

 

III. ORGANIZATORIAI IR PARTNERIAI 
 

6. Konkurso organizatorius – Šiaulių „Sandoros“ progimnazija. 

7. Renginio organizavimo partneriai: Šiaulių r. Švietimo centras, Šiaulių miesto savivaldybės 

švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyrius. 
 

IV. DALYVIAI, REGISTRACIJA 
 

8. Dalyviai – Šiaulių miesto, Šiaulių r. lopšelių-darželių PUG, bendrojo ugdymo mokyklų 1–4 

klasių mokiniai ir juos paruošę mokytojai. 

9. Dalyviai į baigiamąjį konkurso renginį-diskusiją registruojasi iki vasario 6 d. atsiuntę užpildytą 

dalyvio anketą (priedas Nr.1). Užpildytą dalyvio anketą siųsti el. pašto adresu: 

vygantas@sandora.eu. 

10. Konkurso dalyviai elektoriniu pašto adresu vygantas@sandora.eu konkurso darbus siunčia iki 

vasario 13 d. (imtinai). 

11. Pedagogai norintys gauti kvalifikacijos kėlimo pažymėjimą, turi iš anksto registruotis 

internetinėje registravimosi sistemoje „Semi+“. Prisijungti prie sistemos galima adresu  

http://www.semiplius.lt/. Daugiau informacijos teirautis Šiaulių r. savivaldybės Švietimo centre tel. 

(8 41) 37 21 48 arba e. paštu svcentras@siauliuraj.lt. 

12. Detalesnę informaciją apie konkursą teikia:  

mailto:vygantas@sandora.eu
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Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Malcevičius: el. paštu 

mindaugas@sandora.eu ir telefonu 8 648 47 483. 

Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos istorijos mokytojas Vygantas Kruopis: el. paštu 

vygantas@sandora.eu ir telefonu 8 601 17 388. 

 

V. REKOMENDACIJOS KONKURSO DALYVIAMS 

 

13. Pranešimų tema: „Kuriu Lietuvai...“. 

14. Pranešimų formos įvairios: 

 Meninė inscenizacija (nufilmuota ir įkelta į virtualią erdvę. Nuorodą reiktų atsiųsti konkurso 

organizatoriams). 

 Stendinis pranešimas. 

 Tapybos darbas. 

 Kita. 

 

VII. APDOVANOJIMAI 

 

15. Visiems konkursui mokinius paruošusiems mokytojams bus įteikta dovana – Kęstučio 

Federikos knyga iš jo fotoalbumų ciklo „Fotoskrydis“. 

16. Konkurso darbai vertinami dviejose amžiaus grupėse: 

Lopšelių-darželių auklėtinių, PUG; 

1-4 kl. mokinių. 

17. Konkurso prizinių vietų laureatai laimės dovaną sau ir visai savo klasei – nemokamą dviejų 

valandų trukmės pašėliojimą ant didžiulio Šiaulių „Sandoros“ batuto. 

18. Konkurse ir baigiamajame jo renginyje dalyvavusiems mokytojams bus išduodami Šiaulių r. 

švietimo centro pažymėjimai už mokinių paruošimą konkursui (pažymėjimo kaina – 1,45 Eur). Už 

pažymėjimus galima atsiskaityti ir iš mokyklos kvalifikacijos kėlimo lėšų. 

_________________________________ 

mailto:mindaugas@sandora.eu
mailto:vygantas@sandora.eu
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Priedas Nr.1 

DALYVIO ANKETA 

 

Mokykla (mokyklos adresas) 

 

 

Mokinio vardas, pavardė  

 

 

Klasė  

 

 

Kūrybinė forma 

 

 

Mokytojo vardas, pavardė 

 

 

Kvalifikacinė kategorija 

 

 

El. paštas, tel. Nr. 

 

 

 

DĖMESIO! 

Registracija iki 2016 m. vasario 6 d. 

Elektroniniu adresu: vygantas@sandora.eu 

 

 

mailto:vygantas@sandora.eu

