
PATVIRTINTA  

Kauno miesto Senamiesčio progimnazijos 

 Direktorės Gitos Levickienės 

 2018 m. kovo ... d. įsakymu Nr. ....... 

 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ ATVIRUKŲ KONKURSO 

„TAU, MANO MAMYTE“ NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS BENDROJI DALIS 

1. Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių informacinių technologijų atvirukų 

konkursas „Tau, mano mamyte“ nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą, rengėjus, 

organizavimo, dalyvavimo konkurse bei dalyvių apdovanojimo tvarką.  

2.  Informacinių technologijų atvirukų konkursą „Tau, mano mamyte“ organizuoja Kauno 

Senamiesčio progimnazija. 

 

 

3. II SKYRIUS KONKURSO TIKSLAS 

 

4. Skatinti mokinių ir mokytojų domėjimąsi skaitmeninėmis grafikos programomis (pvz. MS Paint, 

Gimp ir kt.), ugdyti mokinių kūrybiškumą, panaudojant informacines komunikacines 

technologijas. 

 

III SKYRIUS KONKURSO RUNGTYS 

 

5. Naudojamos kompiuterinės grafikos programos (pvz. MS Paint, Gimp ir kt.)  statiniam piešiniui 

piešti. Piešinys privalo būti originalus, nekopijuotas iš kitų šaltinių. Atviruke būtinai reikia 

parašyti temą, vardą, pavardę, klasę ir mokyklą. Vertinami tik užbaigti projektai. 

6. Galutinis rezultatas – sukurtas atvirukas (1 lapas). Būtina parašyti temą, vardą, pavardę, klasę ir 

mokyklą, mokytojo ruošusio vardą ir pavardę. Vertinami tik užbaigti projektai. 

7. Piešinio formatai: JPG (JPEG), GIF, PNG. 

8. Piešiniai siunčiamas adresu: arta222000@gmail.com  

9. Visi gali peržiūrėti atrinktus darbus (adresas: www.mokytojas.eu)   ir už juos balsuoti. 

mailto:arta222000@gmail.com
http://www.mokytojas.eu/


 

IV SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

10. Mokiniai iki 2018 m. balandžio mėn. 30 d. siunčia savo sukurtus darbus šiuo elektroninio pašto 

adresu: arta222000@gmail.com ir nurodo savo vardą, pavardę, klasę, mokyklą bei mokinį 

rengusio mokytojo vardą, pavardę. 

 

V SKYRIUS  

DARBŲ VERTINIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 

 

11. Pateiktų darbų vertinimas vyks Kauno Senamiesčio progimnazijoje. Vertinimo komisija 

konkurso darbus ir nugalėtojus paskelbs iki 2018 m. gegužės 10 d. Kauno Senamiesčio 

progimnazijos svetainėje adresu https://www.senamiestis.kaunas.lm.lt. Mokiniai taip pat galės 

dalyvauti vertinime balsuodami už patikusi piešinį adresu www.mokytojas.eu. Kur bus sudėti 

visi konkurso piešiniai. Konkurso padėkos raštais bus apdovanojami visi konkurso dalyviai bei 

juos rengusieji mokytojai (skaitmeninis variantas), o prizininkai apdovanoti konkurso diplomais. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Papildomą informaciją dėl informacinių technologijų atvirukų konkurso „Tau, mano mamyte“ 

teikia konkurso darbų vertinimo komisijos nariai: Artūras Šakalys, Kauno Senamiesčio 

progimnazijos informacinių technologijų mokytojas metodininkas, el. paštas 

arta222000@gmail.com, Sondra Gustaitienė, Kauno Senamiesčio progimnazijos informacinių 

technologijų mokytoja metodininkė, el. paštas ............@gmail.com. Marius Mineikis, Kauno 

Senamiesčio progimnazijos informacinių technologijų ir matematikos vyr. mokytojas, el. paštas 

............@gmail.com 
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