ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ
PIEŠINIŲ KONKURSAS „MANO ŠEIMA“
NUOSTATAI

Dalyvio (dailininko) anketa
Pildoma didžiosiomis raidėmis

Tikslai
Vaikams ir mokiniams siūloma dar kartą pažvelgti į savo šeimą,
išreikšti deramą pagarbą ir dėmesį brangiausiems žmonėms. Konkursas
skatina pastabumą, kūrybiškumą.
Organizatoriai
Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centras,
Elektrėnų meno mokykla.

Autoriaus vardas ir
pavardė (amžius)
Tikslus švietimo
įstaigos pavadinimas
Mokytojo vardas ir
pavardė

Dalyviai
5-19 metų Elektrėnų savivaldybės vaikai ir mokiniai.
Piešinių formatas
Minimalus piešinio dydis – A4 formato popieriaus lapas.
Darbo priemonės
Piešiama įvairiais vandeniniais dažais, flomasteriais, spalvotais
pieštukais, tušu, vaškinėmis kreidelėmis ir kt.
Vertinimas
Vertinant bus atsižvelgta į piešinio išraiškingumą, netradicinį
portretinės situacijos traktavimą, techninį darbo įvykdymą.
Parodos pristatymo metu geriausių piešinių autoriai bus
apdovanojami.
Terminas
Darbai pristatomi iki 2014 m. gegužės 30 d. į Elektrėnų meno
mokyklos dailės skyrių.
Projekto koordinatorė dailės mokytoja Julija Davidavičienė
Tel. 8 614 17971

ANKETA
Anketą klijuojama dešiniajame darbo kampe
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PATVIRTINTA
Elektrėnų savivaldybės
Švietimo paslaugų centro direktoriaus
2014 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr.1 VT – 24
PRADINIO UGDYMO MOKINIŲ DAINŲ KONKURSO
„DAININGIAUSIAS PRADINUKAS“ NUOSTATAI
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
Konkursą organizuoja Elektrėnų savivaldybės muzikos mokytojų metodinis būrelis. Konkurso
globėjas – Elektrėnų Švietimo paslaugų centras. Konkurso tikslai: ugdyti vaikų kūrybiškumą,
išbandyti įvairius muzikos stilius savo ir kompozitorių kūryboje, skatinti sceninę - meninę
saviraišką, puoselėti įvairių dainavimo žanrų tradicijas.
2. KONKURSO DALYVIAI
Konkurso dalyviai - Elektrėnų savivaldybės pradinio ugdymo mokiniai, kurių amžius nuo 7 iki 10
metų. Konkurso dalyvių skaičius neribojamas. Kategorijos - solistai., duetai, trio, ansambliai.
3. REIKALAVIMAI DAINOMS
Atlikėjas ar vienas kolektyvas atlieka vieną pasirinktą dainą. Dainos trukmė neribojama, atliekama
akompanuojant instrumentu arba naudojama minusinė fonograma. Instrumentai: akustiniai arba
pagal atlikėjo poreikius ir muzikos stilių.
4. KONKURSO ETAPAI
Pirmasis etapas vyksta švietimo įstaigose iki balandžio 30 d.
Antrasis etapas vyksta gegužės mėnesį. Vieta – mokykla darželis „Pasaka“. Konkurso data ir laikas
skelbiamas Švietimo paslaugų centro gegužės mėnesio veiklos plane. Dalyvio paraišką, iki
nurodytos datos, pateikti Švietimo paslaugų centrui.
5. ATLIKĖJŲ VERTINIMAS
Atlikėjai bus vertinami pagal šiuo kriterijus:
1. Literatūrinio ir muzikinio teksto atlikimo kokybė.
2. Bendras sceninis įvaizdis (artistiškumas, laikysena).
3. Atlikėjo ir akompaniatoriaus ansambliškumas.
6. NOMINACIJOS
1.
2.
3.
4.

Dainingiausias dainorėlis.
Išraiškingiausias atlikėjas.
Jauniausias atlikėjas ir t.t.
Nominantai bei jų pedagogai bus apdovanoti diplomais bei, pagal galimybes, asmeninėmis
dovanėlėmis.

5.
7. BENDRA INFORMACIJA
Visi dalyviai atlieka finalinę bendrą dainą.
Organizatoriai: Švietimo paslaugų centro specialistė metodininkė - Ala Pupinikienė, tel.: 34271,
Mokyklos darželio „Pasaka“ muzikos pedagogė Dalia Liubinienė, tel:.8 612 04865
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_______________________________________________________________________________
(Švietimo įstaigos pavadinimas)

PRADINIO UGDYMO MOKINIŲ DAINŲ KONKURSO
„DAININGIAUSIAS PRADINUKAS“ DALYVIAI
Dalyvio
vardas,
pavardė

Amžius

Dalyvį rengusio
pedagogo
vardas, pavardė,
kvalifikacija

Kūrinio pavadinimas

Papildoma
informacija
(dėl instrumentų
ar kitų
rekvizitų)

Informaciją pateikusio asmens vardas, pavardė, pareigos, kontaktai ________________________
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PATVIRTINTA
Elektrėnų savivaldybės
Švietimo paslaugų centro direktoriaus
2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr.1 VT - 50
IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ DAINŲ KONKURSO
„DAININGIAUSIAS IKIMOKYKLINUKAS“ NUOSTATAI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
Konkursą organizuoja Elektrėnų savivaldybės muzikos mokytojų metodinis būrelis. Konkurso
globėjas – Elektrėnų Švietimo paslaugų centras. Konkurso tikslai: ugdyti vaikų kūrybiškumą,
išbandyti įvairius muzikos stilius savo ir kompozitorių kūryboje, skatinti sceninę - meninę
saviraišką, puoselėti įvairių dainavimo žanrų tradicijas.
2. KONKURSO DALYVIAI
Konkurso dalyviai - Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinių įstaigų ugdytiniai, kurių amžius nuo 2
iki 7 metų. Konkurso dalyvių skaičius neribojamas. Kategorijos - solistai.
3. REIKALAVIMAI DAINOMS
Atlikėjas dainuoja 1 dainą, kurios tekstas turi būti atliekamas lietuvių kalba. Dainos trukmė
neribojama, atliekama akompanuojant instrumentu arba naudojama minusinė fonograma.
Instrumentai: akustiniai arba pagal atlikėjo poreikius ir muzikos stilių.
4. KONKURSO DATA, VIETA, LAIKAS
Konkurso data ir laikas skelbiamas Švietimo paslaugų centro gegužės mėnesio veiklos plane.Vieta
– mokykla darželis „Pasaka“. Dalyvio paraišką, iki nurodytos datos, pateikti Švietimo paslaugų
centrui.
5. ATLIKĖJŲ VERTINIMAS
Bus vertinama literatūrinio ir muzikinio atlikimo kokybė, bendras sceninis įvaizdis (artistiškumas,
laikysena), atlikėjo ir akompaniatoriaus ansambliškumas.
6. NOMINACIJOS
Atsižvelgiant į konkurso dalyvių skaičių bus renkamas „Dainingiausias dainorėlis“,
„Išraiškingiausias atlikėjas“, „Jauniausias atlikėjas“. Nominantai, pagal galimybes, bus apdovanoti
asmeninėmis dovanėlėmis ir padėkos raštais.

Organizatoriai: Švietimo paslaugų centro specialistė metodininkė - Ala Pupinikienė, tel.: 34271,
Mokyklos darželio „Pasaka“ muzikos pedagogė Dalia Liubinienė, tel:.8 612 04865
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________________________________________________________________________________
(Švietimo įstaigos pavadinimas)

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ DAINŲ KONKURSO
„DAININGIAUSIAS IKIMOKYKLINUKAS“
DALYVIAI

Dalyvio
vardas,
pavardė

Amžius

Dalyvį rengusio
pedagogo
vardas, pavardė,
kvalifikacija

Kūrinio pavadinimas

Papildoma
informacija
(dėl instrumentų
ar kitų
rekvizitų)

Informaciją pateikusio asmens vardas, pavardė, pareigos, kontaktai _________________________
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_______________________________________________________________________________
(Švietimo įstaigos pavadinimas)

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJŲ IR JŲ
MOKINIŲ DARBŲ PARODOS DALYVIAI
Dalyvio
vardas,
pavardė

Amžius

Dalyvį rengusio
pedagogo
vardas,
pavardė,
kvalifikacija

Kūrinio/darbelio
pavadinimas

Papildoma
informacija
(reikalingų stalų,
darbų
eksponavimui,
kiekis)

Informaciją pateikusio asmens vardas, pavardė, pareigos, kontaktai ________________________
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Elektrėnų savivaldybės priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių
varžybų „Drąsūs stiprūs, vikrūs“
NUOSTATAI
Tikslai :
Partnerystės jausmo, garbingos kovos, konkurencijos ir rungtyniavimo supratimo ugdymas, fizinio
aktyvumo skatinimas priešmokykliniame amžiuje.
Rengėjai :
Mokykla-darželis „Žiogelis“
Atsakingi asmenys
Laima Komparskienė
Dovydas Kulevičius
Dalyviai
Priešmokyklinių grupių darželių komandos.
Laikas ir vieta
Varžybos vyks Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ kieme 2014 m. gegužės 22 d.
10.00 val.
Reikalavimai
Komandą sudaro 6 priešmokyklinio amžiaus vaikai.
 Aikštelėje komandos rikiuojasi už galinių linijų vorose po vieną.
 Atlikę užduotį dalyviai perduoda estafetę sekančiam komandos nariui.
 Laimi ta komanda, kurios paskutinis dalyvis pirmasis perbėga starto liniją.
 Estafetėse dalyviams draudžiama peržengti starto liniją, kol bus paimta estafetės lazdelė ar
kitas inventorius.
 Estafetės užduotis turi būti atlikta iki galo. Pažeidęs šiuos reikalavimus dalyvis turi būti
grąžinamas į starto poziciją.
Visoms komandoms ir pedagogams būtina sportinė apranga, komandos pristatymas ir gera
nuotaika.
Apdovanojamos visos dalyvavusios varžybose komandos diplomais ir dovanėlėm.
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_______________________________________________________________________________
(Švietimo įstaigos pavadinimas)

SPORTINĖS PRAMOGOS „DRĄSŪS, STIPRŪS, VIKRŪS“ DALYVIŲ
SĄRAŠAS
Eil.Nr.

Dalyvio vardas, pavardė

Rengusio pedagogo vardas, pavardė

Informaciją pateikusio asmens vardas, pavardė, pareigos, kontaktai ________________________

