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Vilniaus miesto mokinių skrajutės konkurso
„Gyvenkime saugiai“
Nuostatai
I.

BENDROJI DALIS

Skrajutės konkurso „Gyvenkime saugiai“ nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius,
reikalavimus konkursiniams darbams, konkurso organizavimą, darbų vertinimą, apdovanojimus ir
laiką.
II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
Tikslas: siekiama skatinti mokinių atsakomybę už save ir kitus, formuojant saugos įgūdžius.
Uždaviniai:
 paskatinti mokinius prisijungti prie saugos gyvensenos propagavimo;
 ugdyti saugios aplinkos supratimą kasdieniniame gyvenime;
 skatinti pastebėti problemas, susijusias su saugia aplinka, saugia buitimi.

III. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
1. Konkursas rengiamas 2022 m. vasario mėn. 1 d. – vasario 28 d.
2. Konkurse gali dalyvauti visų Vilniaus miesto ugdymo įstaigų 1 – 4, 5 – 8, 9 – 12 klasių
mokiniai.
3. Mokinių darbams gali vadovauti žmogaus saugos, dailės, technologijų, biologijos ar kitų
mokomųjų dalykų mokytojai bei klasių auklėtojai.
4. Darbai negali būti nukopijuoti iš interneto.
5. Vienas konkurso dalyvis gali pristatyti ne daugiau kaip vieną darbą. Mokinių grupė – vieną
darbą.
6. Darbai konkursui siunčiami iki vasario 28 dienos imtinai.
7. Konkurso organizatorius ir koordinatorius – Vilniaus saugaus miesto centro civilinės
saugos ir aplinkos metodininkė.
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IV. DARBŲ PARUOŠIMO IR ĮFORMINIMO TVARKA
1.

Konkursui pateikiamos mokinių darbų nuotraukos (kokybiškos, ryškios) JPG formatu

arba skenuotos kopijos.
2. Darbuose turi būti pavaizduoti saugios gyvensenos elementai bei informacija apie saugų
elgesį.
3. Siunčiant darbą turi būti nurodyta:
 mokinio, vardas ir pavardės pirma raidė;
 mokytojo, vardas ir pavardės pirma raidė;
 darbo pavadinimas;
 mokyklos pavadinimas;
 mokytojo kontaktai: elektroninis paštas telefono numeris (-iai).
4. Visi konkursui pateikti darbai pasibaigus konkursui lieka pas organizatorių.
V. DARBŲ PRISTATYMO TVARKA
Konkursui darbai siunčiami el. paštu vaidutedir@gmail.com iki 2022 m. vasario 28 dienos.
Telefono numeris pasiteiravimui +370 68012292.

VI. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS
1. Darbai vertinami trijose amžiaus grupėse:
 I grupė – 1–4 klasės
 II grupė – 5 – 8 klasės
 III grupė – 9 – 12 klasės
2. Vertinimo kriterijai:
 temos atitikimas;
 originalumas ir aktualumas;
 atlikimo kokybę (užbaigtumas, informatyvumas).
Konkurso nugalėtojai apdovanojami pirmos, antros, trečios vietos diplomais, vadovai padėkos
raštais. Diplomai ir padėkos raštai išsiunčiami nurodytu elektroninio pašto adresu. Visų konkurso
dalyvių darbai bus pristatomi Vilniaus saugaus miesto centro internetiniame puslapyje
www.vismc.lt.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
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Konkurso organizatorius pasilieka teisę keisti konkurso nuostatus.
Vilniaus saugaus miesto centras pasilieka teisę panaudoti darbus savo veikloje, neišmokant
honoraro. Autorių sutikimas su šiomis sąlygomis laikomas darbo pateikimas konkurse.

Nuostatus parengė
Civilinės saugos ir aplinkos metodininkė

Vaidutė Diržinauskienė

SUDERINTA:
Vilniaus saugaus miesto centro
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
__________

V. Butavičienė

2022-01-26
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