
PATVIRTINTA 

Jurbarko švietimo centro 

direktoriaus 2012 m. lapkričio 19 d.  

įsakymu Nr. 1-95 

 

 

„EKO kalėdinė kompozicija“  

N U O S T A T A I 

 

BENDRIEJI NUOSTATAI 

 

1. Konkurso-parodos „EKO kalėdinė kompozicija“ nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja 

konkurso tikslus, organizavimo, vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.  

2. Konkursas vyks nuo 2012 m. gruodžio mėn. 18 d. iki 2013 m. sausio 4 d. 

2.1. dalyvių registracija el. paštu direktore@jurbarkosc.w3.lt iki 2012 m. gruodžio 7 d. (1 priedas),  

2.2. darbų pristatymas į Jurbarko V. Grybo memorialinį muziejų 2012 m. gruodžio 18 d.; 

2.3. parodos atidarymas 2012 m. gruodžio 19 d. 14 val. Jurbarko V. Grybo memorialiniame 

muziejuje; 

2.4. darbai eksponuojami iki 2013 m. sausio 4 d. 

2.5. 2013 m. sausio 4 d. 14 val. dalyvių apdovanojimai ir eksponatų atsiėmimas. 

3. Konkursą organizuoja Jurbarko rajono technologijų mokytojų ir dailės mokytojų metodiniai 

būreliai. 

4. Konkurso partneriai: Jurbarko švietimo centras, Jurbarko V. Grybo memorialinis muziejus. 

5. Konkurse gali dalyvauti ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtiniai, 1-12 klasių mokiniai, 

mokytojai, mokinių tėvai, Jurbarko rajono bendruomenės nariai, organizacijos, įstaigos. 

6. Konkurso dalyviai gali būti fiziniai asmenys ir komandos (grupės, klasės, neformaliojo ugdymo 

būreliai, komandos).  

7. Papildoma informacija teikiama telefonu (8~447) 72253, el. paštu jolandrotiene@gmail.com; 

linagrafika@gmail.com, direktore@jurbarkosc.w3.lt; Informacija apie konkursą skelbiama 

internetiniame tinklapyje www.jurbarkosc.lt. 

8. Konkurso tikslas: skatinti kūrybišką mokinių, mokytojų, mokinių tėvų, Jurbarko rajono 

bendruomenės narių, organizacijų, įstaigų aktyvumą ir iniciatyvumą, propaguojant ekologinę 

kultūrą, naujoves bei gerinti šalies ekologinės kultūros įvaizdį. 

 

KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

9. Konkurso reikalavimai: 

9.1. konkursui pagaminta ekologiška kalėdinė kompozicija – tai interjero detalė, suvenyras, dovana; 

9.2. darbas konkursui turi būti gaminamas tik iš antrinių žaliavų. 

9.3. paruoštas kūrybinio darbo pristatymas (aprašas) raštu, ne daugiau kaip 50 žodžių  



9.4. pristatyme turi atsispindėti kūrybinio darbo idėja, naudotos medžiagos, priemonės ir įrankiai, 

atlikimo technologija; taip pat turi būti nurodytas autorius (autorių grupė), ugdymo įstaiga, klasė, 

organizacija, įstaiga. 

10. Darbuose būtinai turi atsispindėti EKO idėja. 

 

KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS, 

TĘSTINUMAS 

 

11. Konkurso-parodos darbus vertina vertinimo komisija, sudaryta iš 5-7 narių.  

12. Konkurso-parodos darbų vertinimo kriterijai: 

12.1. konkurso darbų atitikimas konkurso idėjai ir tikslui; 

12.2. kūrybiškas ir novatoriškas požiūris į ekologiją bei jos vaidmenį visuomenėje;  

12.3.kūrybinio darbo atlikimo techninė kokybė (gebėjimas naudotis pasirinktomis raiškos 

priemonėmis). 

14. Darbai, neatitinkantys konkurso reikalavimų ar ne laiku pristatyti, nebus pateikiami vertinimo 

komisijai.  

15. Geriausių darbų autoriai bus apdovanoti padėkos raštais. 

16. Numatomos apdovanojimų grupės ir vietos: 

16.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupė – 1,2,3 vietos; 

16.2. pradinio ugdymo (1-4 klasės) grupė – 1,2,3 vietos; 

16.3. 5-8 klasių grupė - 1,2,3 vietos; 

16.4. 9-12 klasių grupė –  

16.5. suaugusiųjų grupė – 1,2,3 vietos; 

16.6. geriausias lankytojų įvertinimas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 PRIEDAS 

 

 

KONKURSO -PARODOS „EKO KALĖDINĖ KOMPOZICIJA“ 

DALYVIO REGISTRACIJOS ANKETA 

 

 

Ugdymo įstaiga, 

organizacija 

Darbo vadovas Dalyviai (mokinys/ 

komanda/ klasė/ 
būrelis/kita) 

Darbų skaičius 

    

 

 

 

 

 

 


