
  PATVIRTINTA  
Alytaus Senamiesčio pradinės 

mokyklos direktoriaus 2022 m. 

spalio 20 d.  įsakymu Nr. V-79 (1.2)  

  

RESPUBLIKINĖ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ IR JŲ UGDYTINIŲ 

KŪRYBINĖS INŽINERIJOS KONKURSO–PARODOS  

„VAIKŲ PYRAGAI KVEPIA KITAIP“ NUOSTATAI  

  

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

  

1. Respublikinės priešmokyklinio ugdymo pedagogų ir jų ugdytinių kūrybinės 

inžinerijos (toliau – KI) konkurso-parodos „Vaikų pyragai kvepia kitaip“ (toliau – Konkursas) 

nuostatai reglamentuoja konkurso organizavimo, darbų pateikimo, vertinimo ir nugalėtojų 

apdovanojimo tvarką. 

2. Konkursas įgyvendinamas pagal Europos sąjungos lėšomis finansuojamą Erasmus+ 

KA1 programos projektą „Pasaulis – mano klasė“.  

 

II SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI, TEMA 

  

3. Konkurso tikslas – paminint tarptautinę Pyragų dieną, skatinti kritiškai ir kūrybiškai 

mąstyti, patirti kūrybos ir atradimo džiaugsmą. 

4. Konkurso uždaviniai:  

4.1. skatinti vaikus konstruoti, dėlioti, lipdyti, kurti koliažą, kūrybiškai spręsti problemas, 

bendradarbiauti grupėse;  

4.2. dalintis gerąja patirtimi, inovatyviomis idėjomis, pristatyti geriausius KI pavyzdžius; 

4.3. suteikti ugdytiniams galimybę pasidžiaugti konkurso dalyvių KI sprendimais, 

viešinamais Facebook grupėje „Vaikų pyragai kvepia kitaip“. 

5. 2022 m. Konkurso tema – „Keksiukas“. 

III SKYRIUS 

ORGANIZATORIAI 

  

6. Konkursą organizuoja Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos priešmokyklinio 

ugdymo vyresnioji mokytoja Inga Nastulevičienė ir mokytoja metodininkė Ala Vološina.  

7. Informacija apie konkursą skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje adresu  

www.senamiestukas.lt  ir Facebook grupėje „Vaikų pyragai kvepia kitaip“.   

 

IV SKYRIUS 

DALYVIAI 

  

8. Konkurse gali dalyvauti visi priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai.  

9. Konkursui siunčiamų darbų ir dalyvių iš vienos įstaigos skaičius neribojamas.  

http://www.senamiestukas.lt/
http://www.senamiestukas.lt/


 

V SKYRIUS 

REIKALAVIMAI DARBAMS 

  

10. Darbai turi atitikti konkurso temą, tikslą ir reikalavimus.  

11. KI dirbtuvės įstaigose vyksta iki 2022 m. lapkričio 21 d.  

12. Dalyviai gali naudoti visas konstravimui, lipdymui, koliažui tinkančias priemones 

(popierių, gamtinę medžiagą, kaladėles, antrines žaliavas ir pan.), išskyrus maisto produktus. 

13. KI darbai gali būti individualūs ir grupiniai.  

14. Dalyviai, siųsdami nuotraukas ir aprašus, sutinka, kad jie bus publikuojami viešoje 

erdvėje konkurso darbų viešinimo tikslais.   

15. Pateikdami ugdytinių asmeninę informaciją dalyviai privalo turėti tėvų sutikimus dėl  

asmeninės informacijos viešinimo.  

16. Siunčiamų nuotraukų dydis neturi viršyti 5 MB, formatas JPG (JPEG).  

 

VI SKYRIUS 

DARBŲ PATEIKIMAS 

  

17. Dalyvio kortelę (priedas Nr.1) reikia atsiųsti el. paštu  

vaikupyragaikvepiakitaip@gmail.com iki 2022 m. lapkričio 23 d.  

18. KI darbą nufotografuoti ir jo skaitmeninę nuotrauką reikia talpinti Facebook grupėje 

„Vaikų pyragai kvepia kitaip“ nuo 2022 m. lapkričio 23 d. iki lapkričio 30 d. Prie nuotraukos nurodyti 

autorių, ugdymo įstaigos pavadinimą.  

VII SKYRIUS 

DARBŲ VERTINIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 

  

19. Konkurso rezultatai bus paskelbti Facebook grupėje „Vaikų pyragai kvepia kitaip“  

2022 m. gruodžio 5 d.  

20. Darbai be dalyvio kortelės nebus vertinami. 

21. Visiems dalyviams, ugdytiniams ir pedagogams bus išsiųsti organizatoriaus padėkos 

raštai.   

22. Sudaryta komisija įvertins KI statinius „Vaikų pyragai kvepia kitaip“ ir išrinks tris 

nugalėtojus. Nugalėtojai bus apdovanoti organizatorių ir rėmėjų įsteigtais prizais.  

23. Facebook grupėje „Vaikų pyragai kvepia kitaip“ daugiausiai patiktukų surinkusi 

nuotrauka bus apdovanota organizatorių prizu.  

 

VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  

24. Dėl detalesnės informacijos prašome rašyti  el.  p. 

vaikupyragaikvepiakitaip@gmail.com . 

25. Organizatoriai pasilieka teisę atsiųstas nuotraukas, aprašymus naudoti neatlygintinai, 

viešai publikuoti darbus, nurodant autorines teises.  

  

  

 



                                                                                                               Priedas Nr.1   

DALYVIO KORTELĖ   

 

Darbo pavadinimas    

Ugdymo įstaigos pavadinimas, adresas    

Autoriaus(ių) vardas pavardė/ grupės 

pavadinimas  

  

Pedagogo vardas, pavardė    

Kontaktinė informacija  (el. 

paštas, telefonas)  

  

  

  

 


