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SKRAJUČIŲ, SKIRTŲ AKCIJAI „SAVAITĖ BE PATYČIŲ“, KONKURSO NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Pagrindinių mokyklų, progimnazijų, profesinių mokyklų, gimnazijų ir daugiafunkcinių
centrų skrajučių, skirtų akcijai „Savaitė be patyčių“, konkurso (toliau – Konkurso)
nuostatai apibrėžia tikslus, uždavinius, dalyvius, organizavimo ir apdovanojimo tvarką.
Konkursą organizuoja Skuodo rajono socialinių pedagogų – psichologų metodinis būrelis.
Partneriai – Skuodo rajono Švietimo skyrius, Skuodo Bartuvos progimnazija, Pr.
Žadeikio gimnazija, Ylakių gimnazija, Mosėdžio gimnazija, Lenkimų daugiafunkcinis
centras, Barstyčių pagrindinė mokykla, Skuodo vaikų lopšelis darželis.
II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
2. Konkurso tikslas – skatinti mokinių iniciatyvą, kūrybinę saviraišką, suteikti galimybę
sukurti skrajutę, tema „Nebūk abejingas. Stabdyk patyčias“, skirtą bendruomenei
informuoti apie patyčių problemą.
3. Uždaviniai:
3.1. Skatinti mokinių iniciatyvas ir kūrybinę saviraišką.
3.2.Suteikti galimybę mokiniams savo kūrybą pristatyti viešai.
3.3. Atkreipti mokinių, bendruomenės dėmesį į patyčių problemą.
III. KONKURSO DALYVIAI IR DARBŲ PATEIKIMAS
4. Dalyvių grupės:
4.1. Ikimokyklinio amžiaus grupė;
4.2. Pradinio ugdymo grupė;
4.3. 5-8 klasių mokinių grupė;
4.4. 9-12 klasių mokinių grupė.
5. Konkurse kviečiami dalyvauti Skuodo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų,
Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokyklos mokiniai, ikimokyklinių įstaigų
vaikai.
6. Skrajutė turi būti vienpusė A6 (10,5 x14,8 cm) horizontalaus formato, atlikta įvairiomis
meninės raiškos priemonėmis (įvairia technika, pieštos ranka) arba kompiuterinėmis
programomis. Konkurso dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip vieną darbą, atitinkantį
konkurso temą ir atliktą laikantis reikalavimų.
7. Teikdami kūrybinius darbus asmenys patvirtina, kad yra susipažinę su konkurso
nuostatais ir sutinka su jų sąlygomis.
8. Pateikiant kūrybinius darbus konkursui, privaloma nurodyti šiuos duomenis užrašant juos

didžiosiomis raidėmis kitoje darbo pusėje: autoriaus vardas, pavardė, amžius, ugdymo
įstaigos pavadinimas, darbo vadovo vardas ir pavardė.
9. Kūrybinius darbus pateikti iki 2017 m. kovo 03 d. savo ugdymo įstaigos socialiniam
pedagogui. Ugdymo įstaigos, kurios neturi socialinio pedagogo darbus pristato adresu:
Skuodo Bartuvos progimnazija, Šatrijos g. 1, Skuodas (įduoti progimnazijos sekretorei)
arba elektroninio pašto adresu gandriek@gmail.com.
10.
Dėl papildomos informacijos kreiptis į Skuodo Bartuvos progimnazijos socialinę
pedagogę Gitaną Andriekienę tel. 8440 73242 , el. paštu gandriek@gmail.com.
11.
Visi darbai bus eksponuojami įstaigose, kurios dalyvaus konkurse, Skuodo rajono
savivaldybėje. Pateikdami darbus, konkurso dalyviai organizatoriams suteikia teises
neatlygintinai jais naudotis, viešai skelbti, platinti.
IV. KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS, APDOVANOJIMAS
12.
Konkurso darbus vertins Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu patvirtinta komisija.
13.
Pateikti darbai vertinami pagal šiuos kriterijus: temos atitikimą, vizualinį skrajutės
patrauklumą, elementų išskirtinumą ir meniškumą, kūrinio išbaigtumą.
14.
Konkurso nugalėtojai kiekvienoje amžiaus grupėje „Savaitė be patyčių“ akcijos
metu bus paskelbti ir apdovanoti diplomais, rėmėjų prizais. Iš darbų, laimėjusių
pagrindinius prizus savo amžiaus grupėse, bus atrinkti du darbai, kurie bus spausdinami
platinimui.
V.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15.
16.

Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso sąlygas.
Konkurso dalyviams skrajutės kūrimo ir dalyvavimo išlaidos neatlyginamos.

