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VILNIAUS MIESTO PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ  

SAUGAUS EISMO EDUKACINĖS – KŪRYBINĖS VEIKLOS 

 „PROFESIJOS IR SAUGUS EISMAS“ 
 

NUOSTATAI 

 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių saugaus eismo edukacinės-kūrybinės veiklos 

„PROFESIJOS IR SAUGUS EISMAS“ nuostatai  reglamentuoja veiklos organizavimo tvarką. 

II.TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

Remdamiesi pažintine informacija apie profesijas (specialybes), siedami su saugaus eismo 

svarba, mokiniai ugdys teigiamą požiūrį į mokslinę ir darbinę veiklą.  

Galimybė apmąstyti - ko vaikai norėtų siekti asmeniniame gyvenime.  
 

III. ORGANIZATORIUS 

Vilniaus saugaus miesto centro saugaus eismo srities metodininkas. 
 

IV. DALYVIAI 

Vilniaus miesto pradinių klasių mokiniai. 
 

V. EDUKACINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR EIGA 

1. Edukacinė – kūrybinė veikla vyks nuotoliniu būdu, nuo 2023 m. vasario 1 d. iki  

2023 m. vasario 28 d. imtinai. 

2. EIGA: 

2.1. Aptarti profesijas (specialybes) susijusias su saugiu eismu (priedas Nr.1). 

2.2. Pasirinkti profesiją(as) (iki dviejų) ir užpildyti aprašą(us) (priedas Nr.2). 

2.3. Nupiešti piešinius (iliustracijas) A4 formato lape (technika neribojama) pagal 

pasirinktas profesijas (specialybes). Pedagogas ir mokiniai išrenka po keturis piešinius iš 

pasirinktos profesijos ar specialybės.  

2.4.Užpildytą(us) profesijų aprašą(us) Word formatu (priedas Nr.2) ir keturių (jei dvi 

profesijos – aštuonių) piešinių kokybiškas nuotraukas, siųsti iki 2023 m. vasario 28 d. (imtinai) 

veiklos organizatoriui el.p.: jolantadovidaviciene@yahoo.com 

 Mokinių vardai, kurių darbai atrinkti parodai parašomi šalia siunčiamų nuotraukų. 

     3. Edukacinės – kūrybinės veiklos „PROFESIJOS IR SAUGUS EISMAS“ darbo 

grupių aprašų ir piešinių paroda 2023 m. kovo 9 d. bus paskelbta Vilniaus saugaus miesto centro 

internetinėje svetainėje www.vismc.lt 

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

VI. APDOVANOJIMAI 

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

centro saugaus eismo edukacinės - kūrybinės veiklos „PROFESIJOS IR SAUGUS EISMAS“ 

dalyvių diplomai ir padėkos pedagogams.  

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

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

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

 

PARENGĖ: 

Saugaus eismo srities metodininkė  

Jolanta Dovidavičienė _______________ 
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