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KAUNO MIESTO UGDYMO ĮSTAIGŲ APLINKOS PUOŠIMO IR KALĖDINIŲ 

KOMPOZICIJŲ KONKURSO ,,SVEIKA GYVA, KALĖDŲ VIEŠNIA!“  

NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1. Puoselėti kalėdinių švenčių tradicijas, ugdyti kūrybinę iniciatyvą, estetinį suvokimą, 

fantaziją, leisti atsiskleisti mokinių, mokytojų ir kitų bendruomenės narių individualybei. 

2. Skatinti mokinius puošti savo miestą, mokyklą ir jos aplinką. 

3. Organizuoti kryptingą meninį mokinių užimtumą. 

4. Supažindinti Kauno miesto visuomenę su mokyklų bendruomenių kūrybine veikla. 

 

II SKYRIUS 

ORGANIZATORIAI 

 

5. Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla. 

6. Kauno miesto dailės mokytojų metodinis būrelis. 

7. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

8. Kauno miesto mokyklų bendruomenės.  

 

IV SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

9. Konkursas vykdomas dviem etapais: 

9.1. I etapas vyksta miesto mokyklose. Įstaiga ruošiasi ir gali dalyvauti dviejuose 

konkursuose: aplinkos puošimo ir kalėdinių kompozicijų arba viename iš jų; 



9.2. II etapas vyksta 2019 m. gruodžio 17–18 d., kuomet miesto etapo vertinimo komisija 

lankosi mokyklose, vertina aplinkos papuošimą ir atrenka meniškiausias kalėdines 

kompozicijas mieste vyksiančiai parodai - konkursui.  

10. Mokyklos, pageidaujančios dalyvauti konkurso miesto etape, iki 2019 m. gruodžio 9 d. 

elektroninio pašto adresu kaledu.viesnia@gmail.com atsiunčia užpildytą dalyvio paraišką ir iki 2019 

m. gruodžio 16 d. papuošia šventine simbolika mokyklos aplinką, įrengia kalėdinių kompozicijų 

ekspozicijas savo patalpose.  

11. Kontaktinis asmuo dėl konkurso vyksmo – Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Delonaitė-Meškienė, tel.: 868356659. 

12. Kalėdinės kompozicijos bus vertinamos 3-jose tarpsnių grupėse: 

12.1. 1-4 klasių; 

12.2. 5-8 klasių; 

12.2. 9-12 klasių. 

13. Aplinkos puošybos vertinimas vyks 3-jose kategorijose: 

13.1. pradinės mokyklos; 

13.2. progimnazijos, pagrindinės mokyklos ir kitos ugdymo įstaigos; 

13.3. gimnazijos.  

14. Siūloma pagrindinė tema – Antuano de Sent Egziuperi (pranc. Antoine de Saint-Exupéry) 

citata „Matyti galima tik širdimi. Svarbiausi dalykai nematomi akimis“. 

Kitos siūlomos temos: 

14.1. „Kalėdų žibintai“; 

14.2. „Ledo augalų pasaulis“; 

14.3. „Kalėdų planeta“; 

15. Skatindami dalyvių kūrybiškumą ugdymo įstaigos aplinkos kalėdiniam papuošimui siūlome: 

15.1. temą, spalvinį sprendimą rinktis laisvai; 

15.2. puošti mokyklos išorę (langus, įėjimą į mokyklą, jos prieigas ir kt.) ir/arba ugdymo 

įstaigos viduje pasirinktas bendras erdves; 

15.3. aplinkos dekoracijų kūrimui naudoti antrines žaliavas, natūralias, netradicines 

medžiagas ir kt.; 

15.4. kalėdinių kompozicijų ir meninių akcentų kūrimui rinktis originalias medžiagas ir 

technikas. 

15.5. panaudoti garsines ir vizualias medijas.  

16. Konkursui pateikiami tik pačių dalyvių rankomis pagaminti darbai, realizuojant jų pačių 

sumanymą ir idėją. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Pranc%C5%ABz%C5%B3_kalba


V SKYRIUS 

PARODOS ORGANIZAVIMAS IR REIKALAVIMAI ATVEŽAMOMS KOMPOZICIJOMS 

17. 2019 m. gruodžio 19 d. nuo 14.00 val. iki 16.00 val. miesto etapo vertinimo komisijos 

atrinktas kompozicijas mokyklos atveža į Kauno pedagogų kvalifikacijos centrą (Vytauto pr. 44).  

18. Atvežamos kompozicijos turi būti paruoštos transportavimui ir eksponavimui:  

18.1. gerai sutvirtintos, stabilios, nebyrančios. 

18.2. atrinktų kalėdinių kompozicijų paroda rengiama gruodžio 20 d. nuo 16 val. Kauno 

pedagogų kvalifikacijos centre. 

19. Paroda ,,Sveika gyva, Kalėdų viešnia!“ Kauno pedagogų kvalifikacijos centre veiks nuo 

2019 m. gruodžio 20 d. iki 2020 m. sausio 10 d.  

20. Nurodymai kalėdinių kompozicijų etiketėms: 

20.1. darbas turi būti su etikete, atspausdinta kompiuteriu ant storo 10×5 cm. formato 

popieriaus. 

20.2. etiketėje 20 šriftu nurodomas darbo pavadinimas, autoriaus vardas, pavardė (grupinių 

darbų – klasė, pradinių klasių mokinių – tėvų pagalba (jeigu padėjo), klasė, mokykla. 

21. Etiketė turi būti tvirtai, estetiškai, matomoje vietoje pritvirtinta prie darbo.  

22. Etiketės pavyzdys: 

 

 

5 cm 

„Ledo planeta“ 

Vardenis Pavardenis, 10 kl. 

Kauno XXX mokykla 

10 m 

22. Kartu su atvežamais kūrybiniais darbais turi būti pateikiamas pristatomų į parodą 

darbų sąrašas: 

Mokykla Kompozicijos pavadinimas Autorius Klasė 

    

 

 

 

 

 

 



VI SKYRIUS 

VERTINIMAS IR APTARIMAS 

23. Konkursui pateiktus darbus Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vertina komisija. 

24. Konkurso ,,Sveika gyva, Kalėdų viešnia!“ laureatų apdovanojimas planuojamas 2020 m. 

sausio 8 d. 14.00 val. Kauno m. Savivaldybės didžiojoje salėje. Pasikeitus aptarimo laikui ar vietai, 

bus papildomai informuojama. 

VI SKYRIUS 

DARBŲ ATSIĖMIMAS 

25. Konkursui pateikti darbai atsiimami 2020 m. sausio 8 d. nuo 10.00 val. iki 16.00 val. 

26. Neatvykus jų atsiimti, už jų tolesnę apsaugą parodos rengėjai neatsako. 

 

_______________________________________ 

 


