PATVIRTINTA:
Vilniaus saugaus eismo mokyklos
Direktoriaus
2016-09-12

VILNIAUS MIESTO UGDYMO ĮSTAIGŲ MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIO KONKURSO
„ATŠVAITAS“

NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Vilniaus saugaus eismo mokyklos, Vilniaus miesto ugdymo įstaigų mosleivių kūrybinio
konkurso „ATŠVAITAS“ (toliau - konkursas) sąlygos reglamentuoja konkurso organizavimą,
vertinimą ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.
II. TIKSLAI IR UŢDAVINIAI
Formuoti saugos kultūros vertybines nuostatas, ugdyti mokinių iniciatyvumą ir kūrybiškumą.
Skatinti nešioti atšvaitus, kad būtų matomi kelyje, siekiant išvengti eismo įvykių.
III. ORGANIZATORIAI
Vilniaus saugaus eismo mokyklos administracija ir saugaus eismo sektoriaus vadovė Jolanta
Dovidavičienė.
IV. DALYVIAI
Konkurse gali dalyvauti:
Vilniaus mokyklų pradinių klasių mokiniai ar jų grupės (nedidesnės kaip 3 mokiniai);
Vilniaus priešmokyklinio ugdymo vaikai ar jų grupės (nedidesnės kaip 3 vaikai).
V. KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR EIGA
1. Konkurso pradţia – 2016 m. spalio 3 d., pabaiga -2016 m. gruodžio 9 d.
2. Sukurti atšvaitai iki 2016 m. lapkričio 18 d. pristatomi į Vilniaus saugaus eismo mokyklą,
adresu: Architektų g. 166, LT-04203, Vilnius.
3. Reikalavimai kuriamam atšvaitui:
3.1. Atšvaito dydis - ne mažesnis nei 15 cm2 .
3.2. Atšvaitas turi būti tinkamas naudoti, estetiškas.
3.3. Gaminamas atšvaitas turi atspindėti šviesą ( šviesą atspindinti medžiaga turi būti
saugi). Detalės, forma, technika - pasirenkama laisvai.
4. Darbų skaičius: vienas dalyvis ( ar mokinių grupė) konkursui gali pateikti ne daugiau 3 darbus.
5. Kartu su darbu turi būti pateikta informacija: autoriaus (autorių) vardas, pavardė, amžius,
mokyklos pavadinimas, adresas, klasė, mokytojo vardas, pavardė ir kontaktinis telefono numeris.
6. Darbais bus eksponuojami:
6.1. Lietuvos geležinkelių muziejaus maketų salėje - 2016 m. lapkričio 21 d.- gruodžio
9 d., Geležinkelio g. 16, Vilnius.
6.2. Vilniaus saugaus eismo mokykloje - 2016 m. gruodžio 12 d. (iki mokslo metų
pabaigos).
7. Telefonas pasiteiravimui 860405852 arba elektroniniu paštu jolantadovidaviciene@yahoo.com
Pastabos:
1. Pateikti darbai negrąžinami.
2. Organizatoriai palieka teisę keisti parodų ir baigiamojo renginio vietą ir laiką.

VI. VERTINIMAS
1. Konkurso darbų vertinimo komisija - SEM pedagogai.
2. Pateikti darbai vertinami pagal kriterijus, pateiktus konkurso nuostatuose (V.3.).
VII. APDOVANOJIMAS
1. Geriausius pradinių klasių mokinių darbus parodoms atrinks vertinimo komisija ir paskelbs 10
nugalėtojų. Nugalėtojai bus apdovanoti nugalėtojų diplomais ir prizais.
2. Geriausius priešmokyklinių vaikų darbus parodoms atrinks vertinimo komisija ir paskelbs 10
nugalėtojų. Nugalėtojai bus apdovanoti nugalėtojų diplomais ir prizais.
3. Parodoms atrinktų darbų autoriai bus apdovanoti Viniaus saugaus eismo mokyklos dovanomis.
4. Nugalėtojai, parodoms atrinktų darbų autoriai bus apdovanojami Lietuvos geleţinkelių
muziejuje 2016 m. gruodţio 9 d. (tikslus laikas bus praneštas).
5. Informaciją apie nugalėtojus organizatoriai patalpins internetinėje svetainėje www.vsem.lt
VIII. KONKURSO RĖMĖJAI
Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje;
Lietuvos geležinkelių muziejus.

Parengė:
Saugaus eismo sektoriaus vadovė, mokytoja metodininkė

Jolanta Dovidavičienė

