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KLAIPĖDOS LOPŠELIS - DARŽELIS „TRAUKINUKAS“ 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ UGDYTINIŲ 

MEDALIŲ GAMINIMO KONKURSO ,,GERAM VAIRUOTOJUI“ NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio ikimokyklinio amžiaus vaikų medalių konkurso „Geram vairuotojui“ 

(toliau - Konkurso) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą, uždavinius, organizatorius, dalyvius, 

darbų pateikimo ir organizavimo tvarką ir autorių apdovanojimą. 

2. Konkursą organizuoja Klaipėdos lopšelis-darželis „Traukinukas“, adresas – S. 

Daukanto 39, LT-92229 Klaipėda, tel. (8-46) 410 601. Konkurso koordinatorės Klaipėdos lopšelio-

darželio „Traukinukas“ (toliau – Įstaiga) direktorė Jolanta Kanišauskienė, ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos – metodininkės Angelė Lipšic ir Sonata Kruminienė. 

3. Konkursas skiriamas Saugaus eismo dienai paminėti. 

4. Konkurso dalyvių darbai bus eksponuojami klaipedoslopselisdarzelistraukinukas 

facebook paskyroje nuo 2020-03-30. 

5. Konkurso dalyviai bus apdovanoti 2020 m. balandžio 6 dieną. 

6. Informacija apie parodą ir nuostatai skelbiami Klaipėdos lopšelio-darželio 

,,Traukinukas“ internetinėje svetainėje www.darzelistraukinukas.lt. 

7. Konkurso metu pagaminti medaliai bus padovanoti keliuose saugiai vairuojantiems 

vairuotojams. Medalius užkabins keliuose patruliuojantys policijos pareigūnai. 

 

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

8. Konkurso tikslas: Skatinti vaikų kūrybiškumą ir sąmoningumą, suvokiant vairuotojų ir 

pėsčiųjų vaidmenis. Susimąstyti apie žmogiškąsias vertybes – gyvybę, sveikatą, atsakomybę už savo 

elgesį kelyje. 

9. Konkurso uždaviniai: 

9.1. Vystysis vaikų atsakomybės, sąmoningumo, pilietiškumo jausmai. 

9.2. Lavės vaikų kūrybiškumas ir saviraiška. 

9.3. Sieks pagaminti ir padovanoti darbelį kilniam tikslui. 

 

 

III. KONKURSO DALYVIAI, ORGANIZAVIMO BEI VYKDYMO SĄLYGOS 

 

10. Konkurso dalyviai – Lietuvos švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikai bei pedagogai. 

11. Konkurso dalyviai kuria medalius, kurie: 

11.1. Turėtų būti su juostele, kad užkabinti ant krūtinės. 



11.2. Turėtų būti pagaminti iš tvirtų meninės raiškos priemonių (medis, molis, 

modelinas, kartonas, siūlai ir kita). 

11.3. Turėtų atsispindėti saugaus eismo tema ir užrašas ,,GERAM VAIRUOTOJUI“. 

11.4. Medalis turėtų būti tvirtas, kad siunčiant paštu nesutrupėtų. 

12. Konkurse dalyvaujantys pedagogai registruojasi el. paštu: 

traukinukokonkursai@gmail.com  nuo kovo 4 iki kovo 26 dienos. 

13. Pagamintą darbelį ir užpildytą anketą (priedas 1) iki kovo 26 d. siųsti šiuo adresu: 
 

KLAIPĖDOS LOPŠELIUI-DARŽELIUI „TRAUKINUKAS“ 

KONKURSUI ,,GERAM VAIRUOTOJUI“ 

S. DAUKANTO G. 39 

92229 KLAIPĖDA 

 

14. Darbų skaičius ribojamas: vieno dalyvio (vaiko) – vienas darbas. 

 

IV. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

15. Konkurso dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais, kurie bus atsiųsti į nurodytą dalyvio 

anketoje elektroninį paštą. Originaliausio ir gražiausio medalio kūrėjai ir pedagogai, kiekvienoje 

amžiaus grupėje, bus apdovanoti specialiais prizais (siunčiami paštu). 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Pedagogas, pateikdamas darbelį konkursui, patvirtina, kad yra gavęs šio kūrėjo (vaiko) 

tėvų (globėjų) sutikimą darbelio nuotrauką pateikti konkursui. Už autorinių teisių pažeidimus atsako 

darbelį pateikę asmenys.  

17. Pateikdamas darbus konkursui autorius tampa konkurso dalyviu.  

18. Organizatoriai pasilieka teisę konkurso metu atsiųstų darbelių nuotraukas naudoti 

neatlygintinai, viešai publikuoti, nurodant autorines teises. 

 

________________________ 
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Priedas 1 

 

 

 

DALYVIO ANKETA 

Ugdymo įstaigos pavadinimas  
Pedagogo vardas, pavardė 

Kontaktinis tel., el. paštas 
 

Darbelio autoriaus vardas, pavardė, 

amžius, grupė  
 

 

 

 

 


