
PATVIRTINTA: 

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko   

mokyklos direktoriaus 

2022 m.                           d. įsakymu  Nr.  

 

 

 

LIETUVOS VAIKŲ (PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS, 1 - 4  KLASIŲ, 5 - 8 KLASIŲ, 9 - 12  

KLASIŲ MOKINIŲ) 

 KŪRYBINIO KONKURSO „SU ATŠVAITU SAUGIAU“ 

NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Lietuvos vaikų (priešmokyklinių grupių, 1 - 4  klasių, 5 - 7 klasių, 8 - 12  klasių 

atšvaito projektų, mokinių skaitmeninių plakatų, socialinės reklamos kūrybinio konkurso „Su 

atšvaitu saugiau“ (toliau – Konkurso) nuostatai, Konkurso organizavimo, vykdymo, dalyvių 

apdovanojimo tvarka.  

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2009 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. ISAK–426 patvirtintais „Dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų 

renginių nuostatais“. 

II SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAI  

3. Konkurso tikslai: 

3.1. Ugdyti kultūringą, drausmingą, sąmoningą už savo veiksmus atsakingą, eismo dalyvį, 

gebantį pagrįsti atšvaitų svarbą,  bei perteikti teisingus jų dėvėjimo būdus. 

3.2. Skatinti vaikų kūrybiškumą ir jaunosios kartos gebėjimą rūpintis saugios aplinkos 

kūrimu, vykdant švietėjišką veiklą. 

 

III SKYRIUS 

 REIKALAVIMAI KONKURSO DALYVIAMS 

4 .  Konkurse  gali  dalyvauti  visų  tipų  Lietuvos  mokyklų  ir  užsienio  lietuviškų mokyklų  

mokiniai. 

5. Konkursui  teikiami  autentiški ir originalūs  mokinių darbai. 



IV SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA: 

6. Konkursą organizuoja Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla. 

7. Konkursą koordinuoja – Saugaus vaiko mokyklos metodininkė Evelina Grigonienė, 

mob. +370 652 26529, el. paštas: evelina.svm@gmail.com 

8. Konkursas organizuojamas 2022 m.  lapkričio 10  – gruodžio 10 dienomis. 

9. Konkurso dalyviai - priešmokyklinio ugdymo įstaigų 6 - 7 metų vaikai,  1 - 4  klasių, 5 

- 7 klasių, 8 - 12  klasių mokiniai. 

10. Konkurso  organizavimo tvarka ir pateikimas: 

10.1.  ,,Teisingas atšvaito segėjimas – gali išgelbėti gyvybę“ piešinys pateikimas 

horizontaliame A4 popieriaus lape. 

10.2. Dalyviai: priešmokyklinio ugdymo vaikai ir 1 – 4 klasių mokiniai.  

10.3. Darbų atlikimo technika: guašas, akvarelė, spalvoti ir paprasti pieštukai, flomasteriai, 

aplikacija.  

10.4. Vertinamas darbo vizualinis pateikimas, temos atitikimas, kūrybinio darbo idėja – 

originalumas, savitumas, estetiškumas, pateikimas, kultūra. 

10.5. Darbai pateikiami iki 2022 m. gruodžio 10 d. el. paštu saugusvaikas.sp@gmail.com  

PDF arba JPG formatu (kokybiškos darbų nuotraukos) arba Lietuvos paštu adresu: Ašigalio g. 23, 

LT - LT-49151, Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla konkursui ,,Su atšvaitu saugiau“ 

kartu su dalyvio anketa (priedas Nr.1).   

10.6. Darbai neatitinkantys vertinimo kriterijų, bei nekokybiškos jų nuotraukos nevertinami. 

11. Skaitmeninis plakatas ,,Su atšvaitu saugiau“ (agitacinio, reklaminio arba informacinio 

grafikos kūrinys) formato matmenys turi būti 297 x 420 mm (A3 formatas).   

11.1. Dalyviai: 5 – 7, 8 - 12 klasių mokiniai. 

11.2. Tekstai - tik lietuvių kalba. 

11.3. Vertinamas darbo tematikos atskleidimas, kultūra, įtaigumas, originalumas. 

11.4. Plakatai maketuojami Canva, Abode Photoshop, Corel Draw, Microsoft Ofise ar 

kitomis programomis. (https://www.youtube.com/watch?v=9rze9Uva1xc&t=13s). 

11.5. Darbai pateikiami iki 2021 m. lapkričio 30 d. el. saugusvaikas.sp@gmail.com  PDF 

arba JPG formatu, kartu su dalyvio anketa (priedas Nr.1)   

12. Socialinė reklama ,,Su atšvaitu saugiau“ (toliau – reklama). 

12.1.  Dalyviai: 5 – 7, 8 -12 klasių mokiniai. 

12.2. Reklama turi atitikti konkurso temą; 

12.3. Reklamos trukmė – nuo 1 iki 5 min. 

12.4. Reklamos autoriai privalo laikytis LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo; 

mailto:evelina.svm@gmail.com
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12.5. Konkursui galima teikti tik autorinį kūrinį, kuris jokiu būdu negali būti kitų asmenų 

sukurtų darbų plagiatas ar kopija; 

12.6. Jei reklama yra  įgarsinta  arba joje pateiktas tekstas lietuvių kalba, jis turi būti 

skelbiamas laikantis lietuvių kalbos rašybos, skyrybos ir kalbos kultūros taisyklių; 

12.7. Reklama gali būti kuriama pasitelkus įvairias vaizdo priemones, animaciją, 

kompiuterinę grafiką;  

12.8. Reklamoje negali būti naudojama jokia žalinga ar nelegali informacija. Pateikiama 

informacija turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. 

12.9. Reklama konkursui turi būti pateikta MPEG, AVI, MP4 formate arba patalpinta 

YouTube kanale ir jos nuoroda pateikta kartu su dalyvio anketa (priedas Nr.1) el. paštu  

saugusvaikas.sp@gmail.com  

 

V SKYRIUS 

KONKURSO VERTINIMO KOMISIJA, RĖMĖJAI, SOCIALINIAI PARTNERIAI 

 

13. Konkurso vertinimo komisiją sudaro: VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija, , 

Kauno autoklubas,  Kauno apskrities VPK, Santakos policijos komisariatas, dailės mokytojai, 

Saugaus vaiko mokyklos psichologai, metodininkai.  

14. Konkurso rėmėjai:  

15. Socialiniai partneriai: Valstybės įmonė „Regitra“, Kauno apskrities VPK, Santakos 

policijos komisariatas. 

VI SKYRIUS 

KONKURSO NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS IR VIEŠINIMAS  

16. Apdovanojimai vyks nuotoliniu būdu Zoom platformoje 2023 m. sausio mėn. (tiksli 

data bus pranešta iš anksto). 

17. Pirmos prizinės vietos savo amžiaus grupėse gaus rėmėjų prizus. Visi dalyviai ir jų 

mokytojai gaus padėkas už dalyvavimą konkurse.  

18. Laureatų darbai bus publikuojami Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos 

internetiniame puslapyje (www.saugausvaikomokykla.lt), Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko 

mokyklos Facebook platformos puslapyje (www.facebook.com/saugusvaikas). 

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

19. Kiekvienas šventės dalyvis registruodamasis sutinka, kad renginio organizatoriai visas 

renginio nuotraukas gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti nekomerciniais tikslais. 
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20. Renginio organizatorė – Evelina Grigonienė, metodininkė, Kauno Algio Žikevičiaus 

saugaus vaiko mokykla, tel. (8~37) 20 82 67, mob. 865226529 el.p. saugusvaikas.sp@gmail.com, 

www.saugusvaikas.kaunas.lm.lt 

 

 

 

Renginio koordinatorė Evelina Grigonienė  

 

 

SUDERINTA 

Direktorės pavaduotoja ugdymui 

Daiva Piličiauskienė 
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Priedas Nr. 1 

 

LIETUVOS VAIKŲ (PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS, 1 - 4  KLASIŲ, 5 - 8 KLASIŲ, 9 - 12  

KLASIŲ MOKINIŲ) 

 KŪRYBINIO KONKURSO „SU ATŠVAITU SAUGIAU“ 

DALYVIO ANKETA 

 

Eil. 

Nr. 

Mokymo įstaigos 

pavadinimas 

Dalyvio vardas, 

pavardė 

Klasė Pedagogo vardas, 

pavardė 

Dalyvio 

telefonas, el. 

paštas 

      

 


