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NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių saugaus eismo edukacinės-kūrybinės veiklos 

„Su atšvaitu saugiau“ nuostatai reglamentuoja veiklos organizavimo tvarką. 
 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

Formuoti saugos kultūros vertybines nuostatas, ugdyti moksleivių iniciatyvumą ir 

kūrybiškumą. Skatinti nešioti atšvaitus, kad būtų matomi kelyje, siekiant išvengti eismo įvykių 
 

III. ORGANIZATORIUS 

Vilniaus saugaus miesto centro saugaus eismo srities metodininkė Jolanta Dovidavičienė ir 

aplinkosaugos srities metodininkė Žydrūnė Laužadytė. 
 

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. lapkričio 3 d. iki  

lapkričio 30 d. imtinai. 

       2. Mokiniai kuria ir gamina atšvaitus. 

3. Reikalavimai kuriamam atšvaitui: 

3.1. Atšvaito dydis - ne mažesnis kaip 4 cm x 4 cm. 

3.2. Atšvaitas turi būti tinkamas naudoti, estetiškas. 

3.3. Atšvaitas turi atspindėti šviesą (šviesą atspindinti medžiaga turi būti saugi).  

3.4. Detalės, forma, technika - pasirenkama laisvai (prioritetas – antrinių žaliavų 

panaudojimas). 

4. Atšvaitas gali būti kuriamas: 

4.1. Pėsčiajam. 

4.2. Augintiniui – gyvūnėliui, kuris vedamas pasivaikščioti. 

5. Padaroma bendra dalyvavusių mokinių nuotrauka, kurioje mokiniai demonstruoja tinkamai 

uždėtus, prisegtus pagamintus atšvaitus (pageidautina nuotrauką padaryti tamsoje, apšviečiant 

taip, kad matytųsi atšvaitai). 

Pastaba: nuotraukoje negali būti matomi dalyvių veidai. 

6. Pedagogas ir mokiniai išrenka keturis tinkamiausiai pagamintus atšvaitus.  

7. Iki 2022 m. lapkričio 30 d. veiklos organizatoriui el.p.:jolantadovidaviciene@yahoo.com 

siunčiama: 

 7.1. Užpildyta edukacinės – kūrybinės veiklos kortelė Word formatu (priedas Nr.1);   

 7.2. Bendra dalyvavusių mokinių nuotrauka su tinkamai prisegtais ar uždėtais atšvaitais; 

 7.3. Keturių atšvaitų nuotraukos . 

8. Edukacinės – kūrybinės veiklos „Su atšvaitu saugiau“ atšvaitų nuotraukų paroda 2022 m. 

gruožio 9 d. bus paskelbta Vilniaus saugaus miesto centro internetinėje svetainėje 

www.vismc.lt 

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

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

centro saugaus eismo edukacinės - kūrybinės veiklos „Su atšvaitu saugiau“ dalyvių diplomai ir 

padėkos pedagogams.  

Už ekokūrybines idėjas bus apdovanoti trijų darbo grupių mokiniai. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

Mokyklos nuotraukų pateikimas šiai veiklai, laikomas autorių sutikimu su kūrybinių darbų 

(nuotraukų) eksponavimu centro internetinėje svetainėje www.vismc.lt 
 

 


