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KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO 

„EKO ŽAISLIUKAS – EKO EGLUTEI“   NUOSTATAI 
 

Grėsminga klimato kaita ir sąmoningas poreikis apsaugoti aplinką skatina ugdyti 

suvokimą, kad kasdieninis mūsų vartojimas turi būti labai pamatuotas. Nebūtina viską pirkti, 

kartais geriau pagaminti pačiam. Puoselėjant šią idėją, galima natūraliomis, buityje 

nebereikalingomis, neįprastomis priemonėmis sukurti savitą Kalėdinės eglutės žaisliuką bei patirti 

šventinį džiaugsmą. 

I. BENDRIEJI NUOSTATAI 
 

1. Kūrybinių darbų konkurso „Eko žaisliukas - eko eglutei“ (toliau – Konkursas) 

nuostatai reglamentuoja renginio tikslą, uždavinius, dalyvius, kūrybinius darbus ir pateikimo 

sąlygas, kūrybinių darbų vertinimą ir dalyvių apdovanojimo tvarką.  

2. Konkurso organizatorius – Panevėžio gamtos mokykla. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

3. Konkurso tikslas – tausojant aplinką, mažinant vartotojiškumą, naudojant turimus 

išteklius, įvairiomis raiškos priemonėmis sukurti netradicinį žaisliuką eglutei. 

4. Konkurso uždaviniai: 

4.1. skatinti domėtis ekologija ir aplinkosauginiu ugdymu; 

4.2. lavinti vaikų meninius įgūdžius; 

4.3. atskleisti vaikų saviraiškos ypatumus; 

4.4. formuoti įgūdžius ir gebėjimą naudotis įvairių dailės sričių meninės raiškos 

priemonėmis. 

III.  DALYVIAI 
 

5. Konkurso dalyviai – bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasių mokiniai. 
 

IV. KŪRYBINIAI DARBAI IR JŲ PATEIKIMO SĄLYGOS 
 

6. Informacija apie Konkursą skelbiama Panevėžio gamtos mokyklos internetinėje 

svetainėje www.gamtosmokykla.lt -Naujienos. 

7. Konkursui teikiamas kūrybinis darbas – eko žaisliukas eglutei. 

8. Eglutės žaisliukui sukurti naudojamos priemonės turi būti atsparios drėgmei, nes 

kūrybiniai darbai bus eksponuojami lauke. 

9. Pagamintas žaisliukas turi turėti tvirtą pakabinimą. 

10. Visi pateikti kūrybiniai darbai turi būti originalūs, t. y. sukurti pačių Konkurso 

dalyvių. 

11. Prie kiekvieno darbo (ant pakabinimo) turi būti pritvirtinta, kopiuteriu spausdinta, 

dalyvio kortelė (1 priedas). 

12. Konkursui pateikti kūrybiniai darbai nėra grąžinami. 

http://www.gamtosmokykla.lt/


13. Žaisliukus pristatyti iki 2022-12-13 adresu: Panevėžio gamtos mokykla, Smėlynės 

g. 171, 37450 Panevėžys. 

14. Konkurse gali dalyvauti tik asmenys, kurie išreiškė sutikimą dėl asmens duomenų 

tvarkymo. Pateikdamas konkursui darbą, mokytojas sutinka, jog konkurso organizavimo tikslu 

Panevėžio gamtos mokykla tvarkytų šiuos mokytojo duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto 

adresą, darbovietės pavadinimą. Dalyvio tėvai (kiti atstovai) sutinka, jog Panevėžio gamtos mokykla 

tvarkytų šiuos dalyvio duomenis: vardą, pavardę, klasę. Duomenų valdytojas yra Panevėžio gamtos 

mokykla, juridinio asmens kodas 190862717, adresas Smėlynės g. 171, Panevėžys, tel. (8-45) 

577521, el. p. pgamtosmokykla@gmail.com. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: MB „Veiklos 

sprendimai“, el. paštas dap@veiklos-sprendimai.lt, tel. +370 672 43319.  

15. Asmenys dalyvaujantys konkurse sutinka, jog konkurso organizatoriai neribotą laiką 

kūrinius (ar jų nuotraukas) viešintų organizatoriaus tinklapyje ar socialinių tinklų paskyrose (prie 

darbo nurodydami dalyvio vardą, pavardė). 

16. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su 

duomenų subjekto asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų 

tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. 

Be to, turi teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų 

tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. 
 

V. KŪRYBINIŲ DARBŲ VERTINIMAS, DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 
 

17. Kūrybinius darbus vertins trijų narių komisija. 

18. Vertinimo kriterijai: 

18.1. idėjos ir temos atitikimas; 

18.2. kūrybinio darbo originalumas; 

18.3. naudotos technikos, priemonių savitumas; 

18.4. estetinis kūrybinio darbo vaizdas. 

19. Visi konkurso dalyviai bus apdovanoti padėkomis, o dešimties geriausių darbų 

autoriai bus apdovanoti  organizatorių dovanėlėmis. 

20. Darbai, neatitinkantys Konkurso reikalavimų, nebus vertinami. 

21. Apie konkurso rezultatus mokytojai bus informuoti jų nurodytu el. paštu iki 2022-

12-16. 

22. Visi žaisliukai bus eksponuojami Gamtos mokyklos k i e m e . 

23. Visiems mokytojams, inicijavusiems ugdytinių dalyvavimą Konkurse, bus išsiųsta 

elektroninė                       pažyma. 

24. Papildoma informacija teikiama elektroniniu paštu pgmkonkursai@gmail.com. 

          

Kūrybinių darbų konkurso „Eko žaisliukas – eko eglutei“ nuostatų  

1 priedas 
 

DALYVIO KORTELĖ  

(turi būti pritvirtinta prie žaisliuko pakabinimo) 
 

Dalyvio vardas, pavardė, klasė  

Mokytojo(-s) vardas, pavardė, el. paštas  

Ugdymo įstaigos pavadinimas  

mailto:pgmkonkursai@gmail.com


 


