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VILNIAUS MIESTO PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ  

SAUGAUS EISMO EDUKACINĖS – KŪRYBINĖS VEIKLOS „KELIAS Į MOKYKLĄ“ 

NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių saugaus eismo edukacinės-kūrybinės veiklos 

„KELIAS Į MOKYKLĄ“ nuostatai reglamentuoja veiklos organizavimo tvarką. 
 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

Remdamiesi stebėjimais artimoje eismo aplinkoje, žiniomis apie saugią elgseną eismo 

aplinkoje, siedami su gyvenimo patirtimi, modeliuodami situacijas, suprasdami galimas grėsmes ir 

pasekmes, mokiniai išsiugdys vertybines nuostatas – saugiai ir darniai  rūpintis savimi ir kitais.  
 

III. ORGANIZATORIUS 

Vilniaus saugaus miesto centro saugaus eismo srities metodininkas. 

Telefonas pasiteiravimui +370 60405852 (darbo dienomis nuo 8-17 val.). 
 

IV. DALYVIAI 

Edukacinėje - kūrybinėje veikloje gali dalyvauti Vilniaus miesto pradinių klasių mokiniai. 
 

V. EDUKACINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR EIGA 

1. Edukacinė – kūrybinė veikla vyks nuotoliniu būdu, nuo 2022 m. rugsėjo 8 d. iki  

2022 m. spalio 14 d. imtinai. 

2. EIGA: 

2.1. Mokiniai tiria savo mokyklos eismo aplinką ir užpildo aprašą (priedas Nr.1). 

2.3. Klasės mokiniai piešia piešinius (technika neribojama) pasirinktomis temomis: 

„Mano kelias į mokyklą pėsčiomis“; 

„Mano kelias į mokyklą viešuoju transportu“;  

„Mano kelias į mokyklą automobiliu“; 

„Mano kelias į mokyklą dviračiu, paspirtuku“. 

2.4. Pedagogas ir mokiniai išrenka keturis pešinius (po vieną iš kiekvienos temos).  

 3. Užpildytą mokyklos eismo aplinkos aprašą Word formatu (priedas Nr.1) ir 

kokybiškas keturių piešinių nuotraukas siųsti iki 2022 m. spalio 14 d. veiklos organizatoriui el.p.: 

jolantadovidaviciene@yahoo.com 

4. Edukacinės – kūrybinės veiklos „Kelias į mokyklą“ darbo grupių aprašų ir piešinių 

paroda 2022 m. spalio 21 d. bus paskelbta Vilniaus saugaus miesto centro internetinėje svetainėje 

www.vismc.lt 
 

VI. APDOVANOJIMAI 

Visoms mokinių darbo grupėms, pateikusioms darbus bus išsiųsti Vilniaus saugaus miesto 

centro saugaus eismo edukacinės - kūrybinės veiklos „Kelias į mokyklą“ dalyvių diplomai ir padėkos 

pedagogams.  

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

Mokyklos eismo aplinkos aprašo ir nuotraukų pateikimas šiai veiklai, laikomas autorių 

sutikimu su kūrybinių (piešinių) darbų eksponavimu centro internetinėje svetainėje www.vismc.lt 
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