
 

 

 

 

MOKSLEIVIŲ PIEŠINIŲ KONKURSO  

„MANO SVEIKA LĖKŠTĖ” 

NUOSTATAI 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Piešinių konkurso ,,Mano sveika lėkštė“ (toliau – Konkursas) organizatorius – Varėnos rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuras( toliau – Varėnos VSB). Biuro adresas – Parko g. 8, 

LT-65192, Varėna. Konkurso partneriai – Varėnos rajono bendrojo ugdymo įstaigos. 

2. Konkurso dalyviai: Varėnos rajono bendrojo lavinimo įstaigų 1 – 8 klasių moksleiviai. 

3. Piešinių konkurso „Mano sveika lėkštė” nuostatai nustato konkurso tikslą ir uždavinius, 

konkurso sąlygas, organizavimo tvarką, laimėtojų vertinimą ir apdovanojimą. 

 

2. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

4. Tikslas: skatinti vaikus  naudotis įgytomis sveikos mitybos  žiniomis ir įgūdžiais. 

5. Uždaviniai: 

5.1. skatinti vaikus domėtis sveika gyvensena, ligų prevencija; 

5.2. ugdyti vaikų atsakomybę už savo ir artimųjų sveikatą bei sveikatai palankią aplinką; 

5.3. raginti vaikus pasidalyti sveikos gyvensenos, ligų prevencijos asmenine ir šeimos patirtimi; 

5.4. ugdyti kūrybiškumą; 

5.5. skatinti vaikus dalyvauti konkursuose. 

 

3. KONKURSO SĄLYGOS 

 

6. Konkurso objektas – piešinys tema ,,Mano sveika lėkštė“, atspindintis vaiko asmeninį požiūrį, 

nuomonę, nuostatą, patirtį apie sveiką mitybą, ligų prevenciją. 

7. Konkurso dalyvis gali pristatyti ne daugiau kaip vieną darbą. 

8. Piešinys gali būti atliktas įvairia technika. Piešinio lapo formatas A2, A3.  

9. Konkursinio darbo įforminimas: 

9.1. piešinio dešiniajame apatiniame kampe nurodyti konkursinio darbo autoriaus (autorių) 

vardą ir pavardę, klasę, mokyklą; 



9.2. nurodyti darbo vadovo ( jei toks yra) vardą, pavardę, kontaktinį telefoną, el.paštą. 

 

4. KONKURSO DALYVIAI 

 

10. Konkurse gali dalyvauti Varėnos rajono ugdymo įstaigų 1-8  klasių mokiniai.  

11. Konkurso dalyviai skirstomi į 3 amžiaus grupes: 

11.1. 1-4 klasių mokiniai; 

11.2. 5-6 klasių mokiniai; 

11.3. 7-8 klasių mokiniai. 

 

5. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

12. Konkurso pradžia  2017 m. vasario 5 d. Konkurso pabaiga 2017 m.  kovo 16 d. 15.00 val. 

13. Konkurso dalyviai savo darbus pateikia savo įstaigoje dirbančiam visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistui arba pristato į Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą, 

adresu: Parko g.8, Varėna, II aukštas.  

14.Organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso taisykles. 

 

6. VERTINIMAS 

 

15. Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus įsakymu sudaroma konkurso darbų 

vertinimo komisija, į kurios sudėtį gali būti įtraukti visuomenės sveikatos biuro specialistai, 

Varėnos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus specialistai, neformaliojo 

švietimo  atstovai. 

16. Vertinimo komisija atsižvelgia, ar pateikti konkursui darbai atitinka šiuos kriterijus: 

16.1. ar konkursinis darbas pateiktas iki nurodytos konkurso pabaigos datos; 

16.2. ar darbas atitinka konkurso temą, tikslus ir uždavinius; 

16.3. ar pateikimo forma atitinka konkurso reikalavimus; ar darbas yra tinkamai įformintas; 

16.4. darbo originalumas; 

16.5. darbo meniškumas; 

16.6. vaikų patirties perteikimas. 

17 .    Komisija, suskaičiavus galutinius rezultatus, paskelbia nugalėtoją. 

18.    Nugalėtojai gaus diplomus ir prizus. 

 

7. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 



18.  Konkurso laimėtojai bus paskelbti kovo 23 d. Informacija bus pateikta Varėnos rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuro tinklapyje www.varenosvsb.lt ir Biuro Facebook 

paskyroje.   

19.  Dalyvavimas konkurse reiškia dalyvio sutikimą su visomis konkurso sąlygomis ir šiais 

nuostatais. 

 

 

http://www.varenosvsb.lt/

