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VILNIAUS MIESTO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

VAIKŲ PIEŠINIŲ KONKURSO - PARODOS 

 

„STIPRINAM SVEIKATĄ “ 

 

NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

Vilniaus saugaus miesto centro sąlygos reglamentuoja Vilniaus miesto ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų piešinių konkurso - parodos „STIPRINAM SVEIKATĄ“ 

(toliau - Konkursas) tikslus ir uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo ir organizavimo tvarką, vertinimą 

ir nugalėtojų apdovanojimą.  

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

Skatinti ir plėtoti domėjimąsi sveikatai palankia gyvensena.  

Formuoti sveikos gyvensenos nuostatas. Sveikatos stiprinimo būdus ir veiklas perteikti 

pasitelkiant vaikų kūrybiškumą ir saviraišką. 
 

III. KONKURSĄ ORGANIZUOJA 
 

Vilniaus saugaus miesto centro Sveikos gyvensenos ir pirmosios pagalbos srities metodininkė 

Ramunė Grigaliūnienė (tel. 861547155,  el.paštas ramune@vismc.lt ). 
 

IV. DALYVIAI 
 

Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikai. 

 

V. KONKURSO DARBŲ PATEIKIMAS IR ORGANIZAVIMO TVARKA 
 

1. Konkursas organizuojamas 2021 m. gruodžio 1 - 30 d. 

2. Piešiniai fotografuojami ir jų kokybiškos nuotraukos siunčiamos nuo 2021 m. gruodžio 1 d. iki  

gruodžio 20 d. elektroniniu paštu ramune@vismc.lt ,užpildant dalyvio (dalyvių) registracijos 

kortelę (1 priedas). 

3. Vienas dalyvis gali pateikti tik vieną darbą. Vienos tos pačios ugdymo grupės pateikiami ne 

daugiau kaip 6 darbai. 

4. Piešinių paroda bus paskelbta 2021 m. gruodžio 27-30 d. Vilniaus saugaus miesto centro 

internetinėje svetainėje www.vismc.lt 

5. Reikalavimai piešiniui: 

5.1. piešinio formatas - A4 lapas; 

5.2. atlikimo technika - pasirinktinai (pieštukai, guašas, akvarelė, kreidelės  ir kt.). 

 

mailto:ramune@vismc.lt
http://www.vismc.lt/


VI. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

 

1. Darbų vertinimo kriterijai: 

1.1.atitinka dalyvio amžių; 

1.2. įdomus, estetiškas; 

1.3. atitinka pasirinktą temą;  

1.4.atsiųsto darbo nuotrauka yra kokybiška, aiški, gerai matoma ir suprantama. 

2. VSMC pedagogų komisija išrinks 10 geriausių darbų, kurie atitiks nuostatuose paskelbtus 

vertinimo kriterijus. 

3. Geriausių darbų autoriai ir jų pedagogai bus apdovanoti diplomais ir padėkos raštais. 

4. Konkurso dalyviai ir pedagogai gaus padėkas už dalyvavimą. 

5. Padėkos ir diplomai bus išsiųsti 2021 m. gruodžio 27-30 d. el. paštu, nurodytu pateikiant darbą. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

1. Konkursui pateikti kūrybiniai darbai autoriams negrąžinami.  

2. Organizatorius pasilieka teisę darbus naudoti savo nuožiūra, apie tai neinformuojant autoriaus. 

3. Visa informacija susijusi su konkursu skelbiama Vilniaus saugaus miesto centro internetinėje 

svetainėje www.vismc.lt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė sveikos gyvensenos ir pirmosios pagalbos 

srities metodininkė Ramunė Grigaliūnienė 
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