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VILNIAUS MIESTO VAIKŲ PIEŠINIŲ KONKURSO  

„AŠ IR ŠVIESOFORAS“ 

 

NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

     Vilniaus saugaus miesto centro sąlygos reglamentuoja Vilniaus miesto ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų mokinių (ugdytinių) piešinių konkurso „AŠ IR 

ŠVIESOFORAS“ (toliau - konkursas) organizavimą,  vertinimą ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką. 
 

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

Remdamiesi žiniomis apie saugią elgseną eismo aplinkoje, siedami su gyvenimo patirtimi,  

modeliuodami situacijas, suprasdami galimas grėsmes ir pasekmes, mažieji eismo dalyviai 

išsiugdys vertybines nuostatas - saugiai ir darniai  rūpintis savimi ir kitais.  

Tėvų/globėjų ir pedagogų įtraukimas į bendrą kūrybinę veiklą. 
 

III. ORGANIZATORIAI 

Vilniaus saugaus miesto centras (Architektų g. 166, Vilnius, www.vismc.lt). 

Konkurso koordinatorė Saugaus eismo srities metodininkė Jolanta Dovidavičienė. 

(Telefonas pasiteiravimui 860405852). 
 

IV. DALYVIAI 

Konkurse gali dalyvauti: 

Vilniaus mokyklų pradinių klasių mokiniai (1-2 kl. ir 3-4 kl. amžiaus grupės); 

Vilniaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikai (5-7 m.)  
 

V. KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR EIGA 

1. Konkursas vyks nuotoliniu būdu, nuo 2021 m. kovo 2 d. iki 2021 m. kovo 26 d.. 

2. Atliktus piešinius el. paštu reikia pateikti iki 2021 m. kovo 26 d. 

3. Vienas dalyvis gali atlikti ir pateikti vieną arba du piešinius.  

4. Piešiniams atlikti galimas bendradarbiavimas: Vaikai-pedagogai; Vaikai-tėvai/globėjai. 

5. Atlikto darbo kokybišką nuotrauką (arba nuotraukas) konkurso koordinatoriui iki 2021 

kovo 26 d. siunčia pedagogas arba tėvai/globėjai elektroniniu paštu 

jolantadovidaviciene@yahoo.com, nurodant duomenis apie darbų autorius:  

 Dalyvio vardą, mokyklą/ugdymo įstaigą, klasę/grupę;  

 Jei teikia pedagogas-vardą, pavardę, kontaktinį telefoną;  

 Jei teikia tėvai /globėjai –vardą.  
 

VI. REIKALAVIMAI KŪRYBINIŲ DARBŲ ATLIKIMUI 
1.  Piešinio turinys turėtų apimti sąvoką - šviesoforo reikšmė saugiam eismui. 

Turinio temų pasirinkimo pavyzdžiai: 

1.1. Šviesoforo šviesų reikšmės; 

1.2. Pėsčiųjų elgesys prie šviesoforu reguliuojamos pėsčiųjų perėjos; 

1.3. Vairuotojų elgesys prie šviesoforu reguliuojamos sankryžos, pėsčiųjų perėjos. 

2. Piešinio atlikimo technika pasirenkama laisvai. 

3. Piešinys turi būti atliktas ant A4 formato lapo vienoje lapo pusėje, pagal žemiau 

nurodytą išdėstymą:  

   3.1. Piešinys.  

   3.2. Dalyvio duomenys: vardas, mokykla/ ugdymo įstaiga, klasė/gr. 
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3.1. Piešinys 

 

3.2. Dalyvio 

vardas, 

Mokykla/ ugdymo 

įst,, klasė/grupė. 
 

 

VII. VERTINIMAS 

1. Konkurso darbų vertinimo komisija – Vilniaus saugaus miesto centro pedagogai. 

2. Pateikti darbai vertinami pagal kriterijus:  

 Piešinio turinio esmės perteikimas; 

 Estetinis pateikimas.  
 

VIII. APDOVANOJIMAI 

1. I-III vietas užėmę dalyviai (1-2 kl, 3-4 kl. amžiaus grupėse, ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo grupėse ) apdovanojami diplomais.  Dalyvių pedagogai - padėkomis. 

2. Konkurso rezultatai ir piešinių paroda 2021 m.. kovo 31 d. bus skelbiami Vilniaus 

saugaus miesto centro internetinėje svetainėje www.vismc.lt. 
 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

Nuotraukų pateikimas šiam konkursui, laikomas autorių sutikimu su piešinių eksponavimu 

centro internetinėje svetainėje www. vismc.lt. 

Kitos konkurso organizavimo sąlygos ir pastabos: Organizatoriai, dėl susidariusios 

koronaviruso pandeminės situacijos šalyje/pasaulyje, pasilieka teisę keisti konkurso eigą ir darbų 

pristatymo sąlygas, apie tai iš anksto informuojant dalyvius. 

 

 

 

 

Parengė: 

Saugaus eismo srities metodininkė  

Jolanta Dovidavičienė _____________ 
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