
 

PATVIRTINTA 

Kėdainių r. Akademijos gimnazijos 

direktoriaus 2023 m. sausio 26 d. 

Įsakymo Nr. V1-41 

 

KĖDAINIŲ R. AKADEMIJOS GIMNAZIJOS 

RESPUBLIKINIO PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO  

„ŠIRDELĖJE LAISVA LIETUVA“  NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1.Respublikinio pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų konkurso „Širdelėje laisva 

Lietuva“ (toliau – Konkursas) organizavimo nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja konkurso 

tikslą ir uždavinius, organizavimo tvarką, vietą, laiką, parodos organizavimą, vertinimą, dalyvių bei 

rengėjų apdovanojimą. 

         2.Konkurso organizatoriai – Kėdainių r. Akademijos gimnazija (toliau – Organizatoriai). 

 3.Informacija apie konkursą skelbiama Kėdainių r. Akademijos gimnazijos internetinėje 

svetainėje http://www.akademijos.kedainiai.lm.lt bei el. paštu 

gimnazija@akademijos.kedainiai.lm.lt 

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 4.Konkurso tikslas: minint Lietuvos Valstybės ir Nepriklausomybės atkūrimo  dienas, skatinti 

mokinius domėtis savo rajono, miesto, miestelio, kaimo istorija, kultūra,  tradicijomis, papročiais,  

siekiant išsaugoti patriotiškumą, meilę savo gimtajam kraštui. 

 5.Uždaviniai: 

 5.1.meninėmis raiškos priemonėmis atskleisti  vietovės, kuriame jis pats auga, mokosi, 

įsimintinas vietas,  grožį, išskirtinumą, savitumą. 

 5.2. įgytas (turimas) žinias pritaikyti praktikoje. 

III. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

 6.Konkurse  dalyvauja 1 – 4 klasių mokiniai. 

 7.Konkurso pradžia – 2023 m. sausio 26 d., pabaiga–kovo 1 d. Jei darbas siunčiamas paštu, 

paskutinė išsiuntimo diena, nurodyta pašto antspaude – 2023 m. vasario 28 d. 

 8.Darbų autorius – vienas mokinys. Viena klasė gali pateikti neribotą skaičių kūrybinių darbų. 

 9.Konkursui pateikiamų darbų atlikimo priemonės ir technika – laisvai pasirenkama (guašas, 

akvarelė, tušas, įvairios kreidelės, pieštukas ir kt.) 

 10. Piešinio formatas – A4 arba A3 lapas. 

 11.Apie dalyvavimą konkurse iki vasario 20 d.  registruotis mokyklos el. paštu 

gimnazija@akademijos.kedainiai.lm.lt arba el. p. vita44@gmail.com (mokytojai Vitalijai 

Strautnikienei) užpildžius konkurso dalyvių anketą ( 1 priedas). 
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 12.Dalyvio anketą (2 priedas) didžiosiomis raidėmis užpildyti kompiuteriu, iškirpti ir 

priklijuoti kitoje piešinio pusėje. 

 13.Darbai kartu su užpildytu konkurso dalyvių sąrašu1 egzempliorius (3 priedas) pristatomi į 

Akademijos gimnaziją arba siunčiami adresu: 

Respublikiniam kūrybinių darbų konkursui „Širdelėje laisva Lietuva“ 

Kėdainių r. Akademijos gimnazija 

Jaunimo g. 2,  

58339Akademija 

Kėdainių r. 

14. Užpildytą konkursų dalyvių sąrašą (3 lentelė) antrą egzempliorių atsiųsti el paštu 

vita44@gmail.com (mokytojai Vitalijai Strautnikienei) 

IV. VERTINIMAS.  

 

 15. Kūrybinius darbus vertins gimnazijos direktoriaus sudaryta ir patvirtinta vertinimo 

komisija. 

 16. Darbai vertinami pagal kriterijus: 

 16.1. kūrybinio darbo atitikimas temai, tikslui, uždaviniams; 

 16.2. kūrybiškumas, originalumas, savitumas; 

 16.3. kūrybinio darbo estetinis vaizdas; 

 16.4. pagal amžiaus grupes: 

 I grupė – 1 klasių mokiniai; 

 II grupė –2 klasių mokiniai; 

 III grupė – 3 klasių mokiniai; 

 IV grupė – 4 klasių mokiniai. 

 

V. PARODOS ORGANIZAVIMAS 

 

 17.Kovo 10– balandžio 10 dienomis gimnazijoje bus organizuojama paroda ,,Širdelėje laisva 

Lietuva“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo  dienai paminėti. 

VI.  APDOVANOJIMAI 

 

 18.Konkurso I, II, III vietų laimėtojai (kiekvienoje amžiaus grupėje) bus apdovanoti  

diplomais, o mokytojai padėkomis. 

 19. Konkurso dalyviai bus apdovanoti padėkomis. 

 20.Vertinimo komisija pasilieka teisę skirti papildomas nominacijas.  

 21.Konkurso rezultatai skelbiami 2023 m. kovo 17 d. gimnazijos internetinėje svetainėje: 

http://www.akademijos.kedainiai.lm.lt 

 22. Diplomai ir padėkos bus  išsiųsti  mokyklų ar mokytojų pateiktu elektroniniu   paštu.  

 23.Mokinius rengusiems mokytojams išrašomos metodinės veiklos pažymos ir paskelbtos 

mokyklos elektroninėje svetainėje http://www.akademijos.kedainiai.lm.lt 

VII. ORGANIZATORIAI  

 

 24.Konkurso organizatorius – Kėdainių r. Akademijos gimnazija. Jaunimo g. 2, 58339 

Akademija, Kėdainių r., tel. (8347)37265, el. p. gimnazija@akademijos.kedainiai.lm.lt 

 25.Konkursą organizuoja ir informaciją teikia Kėdainių r. Akademijos gimnazijos pradinio 

ugdymo mokytojos metodininkės: 

 Vilma Dabašinskienė, tel. 8 671 25450, el. p. vilmytegood@gmail.com 

 Vitalija Strautnikienė, tel. 8 675 33573, el. p. vita44@gmail.com 
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VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 26.Darbai, neatitinkantys konkurso reikalavimų, per vėlai pristatyti ar plagijuoti, nebus 

pateikiami vertinimo komisijai. 

 27.Konkurso dalyviai, pateikdami darbus, sutinka, kad jų kūrybiniai darbai bus eksponuojami 

gimnazijos parodoje ,,Širdelėje laisva Lietuva“. Taip pat konkurso nugalėtojai ir jų mokytojai 

sutinka, kad jų darbai ar pavardės bus paskelbtos vietinėje ar respublikinėje spaudoje. Konkursui 

pateikti darbai negrąžinami. 

 28.Konkurso organizatoriai, esant būtinybei, pasilieka teisę keisti taisykles, dalyvavimo 

sąlygas. 

–––––––––––––––––––– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Respublikinio pradinių klasių mokinių 

kūrybinių darbų konkurso nuostatų 

1 priedas 

 

RESPUBLIKINIO MOKINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO  

„ŠIRDELĖJE LAISVA LIETUVA“ 

REGISTRACIJA (iki vasario 20 d.) 

Mokymo įstaigos pavadinimas 

Įrašyti  

Eil. 

Nr. 

Klasė Klasės 

komplekto 

raidė 

(pvz.: a, b, 

c. d.....) 

Apytiksliai 

numatomas 

mokinių darbų 

skaičius 

Mokytojo vardas, pavardė,  

kvalifikacinė kategorija,  

elektroninis paštas, 

telefono numeris 

1. 1    

2. 2    

3. 3    

4. 4    

 

Respublikinio pradinių klasių mokinių 

kūrybinių darbų konkurso nuostatų 

2 priedas 

RESPUBLIKINIOMOKINIŲKŪRYBINIŲ DARBŲKONKURSO 

„ŠIRDELĖJE LAISVA LIETUVA“ 

DALYVIO ANKETA 

 

Kūrybinio darbo pavadinimas  

 

 

Autoriaus vardas, pavardė   

Klasė  

Mokymo įstaigos pavadinimas  

 

 

Mokytojo vardas, pavardė  

 



 

 

 

 

Respublikinio pradinių klasių mokinių 

kūrybinių darbų konkurso nuostatų 

3 priedas 

 

RESPUBLIKINIO MOKINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO  

„ŠIRDELĖJE LAISVA LIETUVA“ 

DALYVIŲ SĄRAŠAS  

 

Eil. 

Nr. 
Autoriaus vardas, pavardė Klasė 

Mokymo įstaigos 

pavadinimas 

Vadovo vardas, pavardė, 

kvalifikacinė kategorija, 

elektroninis paštas, 

telefono numeris 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

     

     

 

_____________________________ 
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