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PATVIRTINTA: 

  Vilniaus saugaus miesto centro 

 Direktoriaus 
 

 2022-04-28 

 

VILNIAUS MIESTO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ  

EDUKACINĖS VEIKLOS – PIEŠINIŲ PARODOS  

„UGNIS DRAUGAS IR PRIEŠAS“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

Šv. Florijono – gaisrų sergėtojo diena atsispindės vaikų piešiniuose. Edukacinės veiklos - parodos 

„Ugnis draugas ir priešas“ nuostatai reglamentuoja veiklos tikslus, dalyvius, reikalavimus darbams, 

veiklos laiką ir apdovanojimus.  

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Tikslas – vaikų saugaus gyvenimo nuostatų, priešgaisrinės saugos srityje formavimas.  

Uždavinai: 

 formuoti saugaus elgesio su ugnimi įpročius; 

 ugdyti saugios aplinkos supratimą kasdieniniame gyvenime. 

 

III. ORGANIZAVIMO TVARKA IR DALYVIAI 

 1. Veikla – piešinių paroda organizuojama 2022 m. gegužės 2 d. – 13 d.. 

 2. Veikloje – piešinių parodoje gali dalyvauti visų Vilniaus miesto priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų vaikai. 

3. Darbai negali būti nukopijuoti iš interneto. 

5. Vaikų grupė ar vienas dalyvis gali pristatyti ne daugiau kaip vieną darbą.  

6. Darbai siunčiami iki gegužės 13 dienos imtinai el. paštu vaidutedir@gmail.com 

Telefono numeris pasiteiravimui +370 68012292. 

7. Veiklos – piešinių parodos organizatorius ir koordinatorius – Vilniaus saugaus miesto centro 

civilinės saugos ir aplinkos metodininkė.  

 

IV. DARBŲ ĮFORMINIMO TVARKA 

1. Veiklai – piešinių parodai pateikiamos vaikų piešinių nuotraukos (kokybiškos, ryškios) JPG 

formatu arba skenuotos kopijos. 

2. Piešinyje gali būti pavaizduotas gaisras, gaisro gesinimo priemonės, gaisro priežastys ir kt..  
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3. Piešinio atlikimas įvairia technika: akvarele, pieštukais, guašu, kreidutėmis ir k.t. Piešinys turi 

būti išbaigtas ir vizualiai estetiškas. 

4. Siunčiant piešinius turi būti nurodyta:  

Vaiko vardas, pavardės pirma raidė 

Pedagogo vardas, pavardės  

Darbo pavadinimas 

Mokyklos pavadinimas  

Pedagogo kontaktai: elektroninio pašto adresas, telefono numeris 

 

V. APDOVANOJIMAS 

1. Veiklos – piešinių parodos dalyviai apdovanojami padėkos raštais.  

2. Padėkos raštai išsiunčiami nurodytu elektroninio pašto adresu iki gegužės 25 d..  

. 

VI. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA 

1. Veiklos – piešinių parodos organizatorius turi teisę dalyvių ir nugalėtojų asmens duomenis 

(vardą, pavardę, mokyklą) skelbti viešai. 

2. Veiklos – piešinių parodos organizatorius pasilieka teisę veiklos dalyvių darbus publikuoti 

Vilniaus saugaus miesto centro internetinėje svetainėje www.vismc.lt.  

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

1. Visi piešinių parodai pateikti piešiniai pasibaigus veiklai lieka organizatoriui. 

2. Autorių sutikimas su šiomis sąlygomis laikomas darbo pateikimas konkurse. 

3. Visų veiklos – padoros dalyvių darbai bus pristatomi Vilniaus saugaus miesto centro 

internetiniame puslapyje www.vismc.lt iki gegužės 25 d.. 

 

PARENGĖ: 

Civilinės saugos ir aplinkos metodininkė   

2022-04-28 

 

http://www.vismc.lt/

