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VILNIAUS MIESTO VAIKŲ PIEŠINIŲ KONKURSO
„BŪK SVEIKAS“
NUOSTATAI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Konkursu siekiama atkreipti dėmesį kaip galima įdomiai ir kūrybingai stiprinti ir saugoti savo
sveikatą. Piešinių konkurse kviečiami dalyvauti Vilniaus miesto ugdymo įstaigų 1-4 klasių
mokiniai ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 5-7 metų ugdytiniai.
1.2. Šie nuostatai reglamentuoja vaikų piešinių konkurso „Būk sveikas“ (toliau – Konkurso) tikslą,
uždavinius, organizavimą, eigą, darbų vertinimą ir laimėtojų apdovanojimą.
1.3. Konkursą organizuoja:
Vilniaus saugaus miesto centro Sveikos gyvensenos ir pirmosios pagalbos metodininkė-specialistė
Ramunė Grigaliūnienė, adresas Architektų g. 166, Vilnius, tel. (85) 2343944, el.paštas
ramune@vismc.lt .
2. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
2.1. Konkurso tikslas – skatinti vaikus aktyviai domėtis sveikatai palankia gyvensena ir aktyviai
dalyvauti sveikatą stiprinančioje veikloje.
2.2. Konkurso uždaviniai:
2.2.1. Skatinti vaikų kūrybiškumą ir saviraišką.
2.2.2. Formuoti sveikatai palankų elgesį.
3. KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR EIGA
3.1. Konkurse gali dalyvauti Vilniaus miesto ugdymo įstaigų 1-4 klasių mokiniai ir
priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinai nuo 5 iki 7 metų amžiaus.
3.2. Konkursas vyksta nuo 2018 m. lapkričio 12 d. iki 2018 m. gruodžio 20 d.
3.3. Konkurse gali dalyvauti:
3.3.1. Vilniaus miesto pradinių klasių mokiniai ar jų grupės (nedidesnės kaip 3 mokiniai).
3.3.2. Vilniaus priešmokyklinio ugdymo vaikai ar jų grupės (nedidesnės kaip 3 vaikai).
3.4. Piešiniai gali būti atlikti įvairia technika: pieštukais, guašu, akvarele, kreidelėmis ir kt. Piešinio
formatas – A4. Kitoje piešinio pusėje priklijuojamas lapelis su informacija apie piešinio autorių:
Autoriaus vardas, pavardė; amžius; piešinio pavadinimas; ugdymo įstaiga; vadovas (vardas,
pavardė, el.paštas, telefonas).
3.5. Kriterijus atitinkantys vaikų kūrybiniai darbai siunčiami paštu arba pristatomi organizatoriui
iki 2018 m. gruodžio 20d. adresu: Vilniaus saugaus miesto centras, Architektų g. 166, LT-04203

Vilnius, tel. (85) 2343944, Sveikos gyvensenos ir pirmosios pagalbos metodininkei-specialistei
Ramunei Grigaliūnienei.
3.6. Konkurso dalyviai darbų siuntimo išlaidas sumoka patys.
3.7. Darbai negrąžinami. Organizatorius pasilieka teisę darbus naudoti savo nuožiūra, apie tai
neinformuojant autoriaus.
4. DARBŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI
4.1. Darbus vertina Vilniaus saugaus miesto centro sudaryta komisija.
4.2. Darbų vertinimo kriterijai:
4.2.1. Kūrybiškumas (nuoširdžiai atliktas darbas, vaikiškai, aiški mintis).
4.2.2. Originalumas (įvairių priemonių panaudojimas, unikalumas ir žaismingumas).
4.3. Vertinimo komisijos atrinkti darbai 2019 m. sausio-kovo mėn. bus eksponuojami Vilniaus
saugaus miesto centre, Architektų g. 166, LT-04203 Vilnius.
4.4. Geriausių darbų autoriai ir jų pedagogai 2019 m. sausio mėn. bus pakviesti į baigiamąją
piešinių konkurso šventę ir apdovanoti diplomais bei atminimo dovanėlėmis. Kiti konkurso dalyviai ir
pedagogai gaus padėkas elektroniniu paštu.
5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
5.1. Visa informacija susijusi su konkursu bus skelbiama Vilniaus saugaus miesto centro
intrnetinėje svetainėje www.vismc.lt
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