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KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO 

,,VAIKYSTĖS DVARAS“, PAKERTŲ SKYRIAUS „AITVARAS“ IR ŽIEŽMARIŲ SKYRIAUS 

„VARPELIS“ KONKURSO „ATVERKIME DURIS KALĖDOMS“ NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Žiežmarių mokyklos–darželio ,,Vaikystės dvaras“ konkursas „Atverkime duris Kalėdoms“ (toliau - 
Konkursas) yra viena iš vaikų, tėvų, pedagogų ir kitų įstaigos darbuotojų kūrybinės ir meninės raiškos ugdymo 

formų. 

2. Konkurso nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, uždavinius, dalyvius, organizavimą, sąlygas, 

vertinimo tvarką. 

 

II. TIKSLAS 

 

3. Skatinti vaikų, tėvų, pedagogų ir įstaigos darbuotojų bendradarbiavimą per kūrybinę saviraišką. 

III. UŽDAVINIAI 

4. Ugdyti pažintinę, meninę ir komunikavimo kompetencijas. 

5. Papuošti Žiežmarių mokyklos–darželio ,,Vaikystės dvaras“, Žiežmarių skyriaus „Varpelis“, Pakertų 

skyriaus „Aitvaras“ įstaigų duris. 

6. Skatinti ugdytinius domėtis puošyba, meninės raiškos priemonėmis. 
 

IV. DALYVIAI 

7. Žiežmarių mokyklos–darželio ,,Vaikystės dvaras“ ir skyrių mokiniai, priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio amžiaus ugdytiniai, jų tėveliai (globėjai), pedagogai, įstaigų darbuotojai. 

 

V. ORGANIZAVIMAS 

 

8. Grupių/klasių ir kitas įstaigų duris papuošti iki 2021-12-01 dienos. 

9. Įstaigų durys papuoštos bus nuo 2021-12-01 iki 2021-01-15 dienos mokyklos-darželio ,,Vaikystės 

dvaras“ ir skyrių erdvėse. 
 

VI. KONKURSO SĄLYGOS 

10. Durų puošimui, dekoravimui gali būti naudojamos įvairios medžiagos, faktūros, technikos. 

11. Nerekomenduojama naudoti trupančių, dūžtančių, aštrių, byrančių medžiagų. 

 

VII. KONKURSO ORGANIZATORIAI 

 

14. Konkurso organizatorius – Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis ,,Vaikystės dvaras“. 

14.1 Organizacinė darbo grupė: 

Kristina Kertenienė – pradinio ugdymo mokytoja; 

Aušra Šliužienė – pradinio ugdymo mokytoja; 

Rūta Ašmenienė – pradinio ugdymo mokytoja. 

Birūta Pilvelienė – pradinio ugdymo mokytoja; 

Jūratė Filmanavičienė – pavaduotoja ugdymui; 

Eglė Raudeliūnienė – direktorė. 



VIII. VERTINIMAS 

15. Sudaryta konkurso vertinimo komisija. 

16. Komisija darbus vertins 2021 m. gruodžio 7 d. 

17. Vertinimo kriterijai: originalumas (panaudotos medžiagos ir priemonės); 

estetiškumas; 

temos atskleidimas. 

18. Konkurse dalyvauja tik klasių/grupių durys. 

19. Bus skiriamos trys prizinės vietos ir apdovanoti nugalėtojai pagal dvi kategorijas: 

1. Ikimokyklinis („Vaikystės dvaro“, „Aitvaro“, „Varpelio“ ikimokyklinio ugdymo grupės). 

2. Priešmokyklinis ir pradinis („Vaikystės dvaro“, „Varpelio“ priešmokyklinės grupės ir 

pradinės klasės). 

20. Apdovanojimai: 

1 kategorijai: 1 vieta – Edukacinė kelionė; 

2 vieta – Grožinės literatūros komplektas; 

3 vieta – Tortas. 

2 kategorijai: 1 vieta – Edukacinė kelionė; 

2 vieta – Grožinės literatūros komplektas; 

3 vieta – Tortas. 

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21. Kilus klausimams dėl Konkurso nuostatų ar organizavimo tvarkos, dalyviai gali kreiptis į 

organizatorius. 

22. Informacija apie Konkursą skelbiama Žiežmarių mokyklos-darželio ,,Vaikystės dvaras“ interneto 

svetainėje bei Žiežmarių mokyklos-darželio ,,Vaikystės dvaras“ facebook paskyroje. 


