KAIŠIADORIŲ VACLOVO GIRŽADO PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ NUOTRAUKŲ KONKURSO
„STOP KADRAS“ (GRAŽIAUSIA AKIMIRKA MOKYLOJE) NUOSTATAI
I.BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokinių nuotraukų apie mokyklą konkurso „Stop kadras“ (toliau – Konkurso) nuostatai
reglamentuoja Konkurso tikslus, organizavimo ir vykdymo tvarką, apdovanojimus ir Konkurso
medžiagos panaudojimą.
2. Konkursas organizuojamas Dienos už mokyklos garbę proga.

II. TIKSLAI
3. Skatinti mokinių saviraišką, pasitikėjimą savimi, lyderystę.
4. Ugdyti mokinių pastabumą, estetinę nuovoką.
5. Mokinių nuotraukas naudoti progimnazijos erdvių puošimui.

III. ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA
6. Konkursą organizuoja darbo grupė Dienai už mokyklos garbę organizuoti, sudaryta
direktoriaus 2017 spalio 27 d. įsakymu Nr.V1-213, vykdo grupės narė, anglų kalbos mokytoja
Gitana Valkavičienė.
7. Konkursas vyksta 2017 metų lapkričio 7–17 dienomis.
8. Konkurse dalyvauja visi 1–8 klasių mokiniai, norintys fotografuoti akimirkas
progimnazijoje.
9. Dalyviai konkursui teikia nuotraukas, kurios atitinka šiuos kriterijus:
-

yra geros raiškos, yra etiškos;

-

nuotraukose nedominuoja žmonių veidų (galimos detalės, bendras vaizdas);

-

nuotraukos pavadinime nurodyta autoriaus vardas, pavardė, klasė;

- vaizdas nuotraukoje yra siejamas su progimnazija (progimnazijos aplinka, detalė).
10. Konkursui

teikiamas

nuotraukas

mokiniai

siunčia

elektroniniu

paštu,

adresu

vgpkonkursas@gmail.com.
IV. APDOVANOJIMAI
11. Mokinių nuotraukas vertina Dienos už mokyklos garbę darbo grupė, pagal šiuos
kriterijus:

-

nuotraukos estetinis vaizdas;

-

nuotraukos tikslingumas, taiklumas (gražiausia akimirka mokykloje);

-

nuotraukos originalumas, išskirtinumas.

12. Darbo grupės išrinktų pasisakymų autoriai apdovanojami Dienos už mokyklos garbę
apdovanojimų ceremonijos metu. Geriausi darbai panaudojami mokyklą reprezentuojančiuose
leidiniuose (pažangos knygelėje, lankstinukuose ir pan.).
V. MEDŽIAGOS PANAUDOJIMAS
13. Konkurso medžiaga – mokinių nuotraukos – naudojama laikantis etikos principų ir tik
progimnazijos reikmėms.

KAIŠIADORIŲ VACLOVO GIRŽADO PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ MINČIŲ APIE MOKYKLĄ KONKURSO
„PROGIMNAZIJA – GERA MOKYKLA“ NUOSTATAI
I.BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokinių minčių apie mokyklą konkurso „Progimnazija – gera mokykla“

(toliau –

Konkurso) nuostatai reglamentuoja Konkurso tikslus, organizavimo ir vykdymo tvarką,
apdovanojimus ir Konkurso medžiagos panaudojimą.
2. Konkursas organizuojamas Dienos už mokyklos garbę proga.

II. TIKSLAI
3. Skatinti mokinių saviraišką, pasitikėjimą savimi, lyderystę.
4. Ugdyti gebėjimą sklandžiai reikšti savo mintis.
5. Apibendrinus mokinių pasisakymus, analizuoti mokinių nuomonę apie įvairius
progimnazijos veiklos aspektus.

III. ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA
6. Konkursą organizuoja darbo grupė Dienai už mokyklos garbę organizuoti, sudaryta
direktoriaus 2017 spalio 27 d. įsakymu Nr.V1-213, vykdo Mokinių aktyvo klubas (MAK),
vadovaujamas specialiosios pedagogės Miglės Balčiūnaitės Kazanavičienės ir pradinių klasių
aktyvių mokinių klubas Lyderis Plius, vadovaujamas direktoriaus pavaduotojos ugdymui Aušros
Kudrevičienės.
7. Konkursas vyksta 2017 metų lapkričio 7 – 17 dienomis.
8. Konkurse dalyvauja visi 1–8 klasių mokiniai, norintys pasakyti savo nuomonę apie
progimnaziją.
9. Dalyviai savanoriškai į vaizdo kamerą, įrengtą tam skirtoje patalpoje, sako savo mintis
atsakydami į klausimus:
- Kaip jautiesi mokydamasis progimnazijoje?
- Kas tau čia labiausiai patinka?
- Kaip manai, kodėl progimnazija yra gera mokykla?
10. MAK‘o ir Lyderių Plius nariai filmavimosi metu padeda norintiems pasisakyti.

IV. APDOVANOJIMAI
11. Mokinių pasisakymus vertina Dienos už mokyklos garbę darbo grupė, pagal šiuos
kriterijus:
-

kalbėjimo kultūra (taisyklingumas, sklandumas, kiti raiškos elementai);

-

pasisakymo tikslingumas, taiklumas („gera mokykla“);

-

pasisakymo originalumas, išskirtinumas.

12. Darbo grupės išrinktų pasisakymų autoriai apdovanojami Dienos už mokyklos garbę
apdovanojimų ceremonijos metu.
V. MEDŽIAGOS PANAUDOJIMAS
13. Konkurso medžiaga – filmuoti mokinių pasakymai – naudojama laikantis etikos principų
ir tik progimnazijos reikmėms, neskleidžiama, neplatinama.

________________________

KAIŠIADORIŲ VACLOVO GIRŽADO PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ) MINČIŲ APIE MOKYKLĄ KONKURSO
„ŽINUTĖ MOKYKLAI“ NUOSTATAI
I.BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokinių tėvų (globėjų) minčių apie mokyklą konkurso „Žinutė mokyklai“

(toliau –

Konkurso) nuostatai reglamentuoja Konkurso tikslus, organizavimo ir vykdymo tvarką,
apdovanojimus ir Konkurso medžiagos panaudojimą.
2. Konkursas organizuojamas Dienos už mokyklos garbę proga.

II. TIKSLAI
3. Skatinti mokinių tėvų (globėjų) įsitraukimą į progimnazijos veiklas.
4. Skatinti pozityvios nuomonės apie progimnaziją skaidą.
5. Analizuoti mokinių tėvų (globėjų) nuomonę apie progimnazijos veiklą.

III. ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA
6. Konkursą organizuoja darbo grupė Dienai už mokyklos garbę organizuoti, sudaryta
direktoriaus 2017 spalio 27 d. įsakymu Nr.V1-213, vykdo grupės narė, klasių vadovų metodinės
grupės pirmininkė, lietuvių kalbos mokytoja Jūratė Joneliūnė .
7. Konkursas vyksta 2017 metų lapkričio 7–17 dienomis.
8. Konkurse dalyvauja visų progimnazijos mokinių tėvai (globėjai), norintys pasakyti savo
pozityvią nuomonę apie progimnaziją.
9. Dalyviai rašo trumpąsias žinutes apie progimnazijos teigiamus veiklos aspektus nurodytu
adresu, pateiktu jiems elektroninio dienyno pranešimu.
10. Reikalavimai žinutei:
-

žinutė parašyta taisyklinga lietuvių kalba, yra etiška;

-

žinutės turinys yra teigiamas pasakymas apie progimnaziją;

-

žinutė yra pasirašyta autoriaus (vardas, pavardė, progimnazijos mokinio klasė, vardas,

pavardė);
-

žinutės forma yra laisvai pasirenkama (gali būti eiliuota).

IV. APDOVANOJIMAI
11. Mokinių tėvų (globėjų) žinutes vertina Dienos už mokyklos garbę darbo grupė, pagal
šiuos kriterijus:
-

taisyklinga rašyba, kalbos kultūra;

-

žinutės tikslingumas, taiklumas („pozityvus pasisakymas“);

-

žinutės originalumas, išskirtinumas.

12. Darbo grupės išrinktų žinučių autoriai apdovanojami Dienos už mokyklos garbę
apdovanojimų ceremonijos metu.
V. MEDŽIAGOS PANAUDOJIMAS
13. Žinutės ar apibendrinta konkurso metu gauta medžiaga gali būti naudojama įvairiose
progimnazijos veiklose laikantis etikos principų.

______________________________

