PATVIRTINTA
Alytaus lopšelis-darželis „Putinėlis“
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Įsakymu Nr. V-128

RESPUBLIKINIO PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PIEŠINIŲ KONKURSO „PIEŠIU TAUTINĮ
KOSTIUMĄ“
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Konkursą „Piešiu tautinį kostiumą“ organizuoja Alytaus miesto lopšelis-darželis „Putinėlis“
pedagogės: Snieguolė Čėsnienė ( 8-615-43639, el. p. csnieguoles@gmail.com), Aldona Marčiulaitienė (8616-80045, el. p. marciulaitienealdona@gmail.com), Violeta Šiuipienė (8-699-38400, el. p.
violetawio@gmail.com). Koordinatorė – Alytaus lopšelio-darželio „Putinėlis“ direktorė Genovaitė
Grudzinskaitė (8-662-20388, el. p. genovaitegru@gmail.com). Piešinių konkurso organizatoriai numato
konkurso tikslus, laiką, dalyvius, konkurso laimėtojų nustatymo ir dalyvių apdovanojimo tvarką.

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2. KONKURSO TIKSLAS – kūrybiškai atskleisti savo etnografinio regiono tautinio kostiumo savitumą.
3. KONKURSO UŽDAVINIAI:
3.1. skatinti vaikus domėtis savo regiono tautiniu kostiumu.
3.2. padėti atsiskleisti vaikų kūrybingumui ir saviraiškai.

III. VYKDYMO LAIKAS

4. Konkursas vykdomas nuo 2016 gruodžio 16 d. iki 2017 sausio 20 d.

IV. DALYVIAI

5. Konkurse gali dalyvauti priešmokyklinio amžiaus vaikai.

V. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA.

6. Darbeliai gali būti atlikti įvairia technika: piešimas, aplikacija ir kt.
7. Darbas atliekamas ant A 3 formato lapo.
8. Darbas turi atitikti konkurso reikalavimus.
9. Ant darbo, kitoje pusėje, turi būti priklijuota kortelė, kurioje nurodyta: darbo autoriaus
vardas,pavardė, amžius, ruošusio pedagogo vardas, pavardė, ugdymo įstaigos pavadinimas.
10. Iš vienos ugdymo įstaigos prašome siųsti ne daugiau kaip du darbus.
11. Darbus pristatyti iki 2017 sausio 20 d. adresu: Alytaus lopšelis-darželis „Putinėlis“, Putinų 18, LT62324, Alytus.
VI. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

12. Darbus vertins Alytaus lopšelio-darželio „Putinėlis“ direktoriaus sudaryta ir patvirtinta komisija, kuri
atrinks 11 geriausių darbų. Geriausi darbai bus eksponuojami Alytaus miesto savivaldybėje nuo 2017-0214 iki 2017-03-11.
13. Visi dalyviai ir pedagogai bus apdovanoti padėkomis.
14. Geriausių darbų autoriai bus informuoti asmeniškai iki 2017-02-14.
15. Komisija vertindama darbus atsižvelgs į šiuos kriterijus:
15.1. temos atspindėjimas vaiko darbe.
15.2. technikos savitumas ir kūrybiškumas.
15.3. estetinis viso darbo vaizdas.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Darbai autoriams negrąžinami.
17. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę publikuoti laureatų darbus įvairiuose leidiniuose ir
tinklalapiuose.

