
 

 

                                                                                                       PATVIRTINTA 

                        Alytaus profesinio rengimo centro 

                        direktoriaus 2022 m. lapkričio      d.     

                        įsakymu Nr. (4.1.)-V2- 

 

 

KALĖDINIŲ KONKURSŲ NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Organizuojami konkursai (toliau – Konkursai) skirti įvertinti bendruomenės 

iniciatyvas, gebėjimą kurti ir puoselėti kalėdines tradicijas. 

2. Konkursus organizuoja ir vykdo direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS 
 

                  3. Skatinti bendruomenės iniciatyvas, kurti bei puoselėti įstaigos kalėdines tradicijas. 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

4. Konkursuose gali dalyvauti visi įstaigos bendruomenės nariai (gali būti individualūs, 

grupės atlikti darbai). 

 

IV SKYRIUS 

LAIKAS IR VIETA 

 

5.  Konkursai vyksta 2022 m. gruodžio 5 –19 d.  

6.  Konkursų rezultatai skelbiami 2022 m. kalėdiniame renginyje.  

                 7. Kalėdinių konkursų dalyvių darbai bus įkelti į įstaigos svetainę, facebook (atsakingas 

IT specialistas). 

 

V SKYRIUS 

 KONKURSO SĄLYGOS IR VERTINIMO KRITERIJAI 

 

       8. Kalėdinių konkursų dalyviams būtina registracija iki 2022 m. gruodžio 12 d. (imtinai) 

skyriuose pas ugdymą organizuojančias skyrių vedėjas. 

                  9.  Konkursai ir jų darbų vertinimo kriterijai: 

  9.1. Kalėdinis (naujametis) sveikinimas – už autentiškus, originalius, išradingai ir 

estetiškai atliktus kalėdinius sveikinimus (pvz., kalėdinius žaisliukus (gali būti susietas su profesija 

ar pagamintas iš ekologiškų medžiagų), atvirukus, vaizdo įrašus, nuotraukas, laiškus ir kt. 

kūrybinius darbus). Apdovanojami visi aukščiau išvardytus kriterijus ir šiuos reikalavimus 

atitinkantys darbai:             

  9.1.1. nuotraukos dydis turi būti ne  daugiau kaip 5 megabaitai, JPEG arba JPG formato 

ir mažiausiai 1600 taškų pločio (jei horizontalus vaizdas) arba 1600 taškų aukščio (jei vertikalus 

vaizdas); 

                  9.1.2. vaizdo įrašai: 

                  9.1.2.1. žanras gali būti vaidybinis, dokumentinis, animacinis (pieštinis/sustabdyto 

kadro), jo kūrimui gali būti naudojama tik originali, pačių nufilmuota medžiaga. Negalima naudoti 

ištraukų ar nuotraukų iš kino filmų, vaizdo klipų ar kitų žmonių filmuotos medžiagos; 



 

 

                  9.1.2.2. filmuko trukmė – iki 3 min; 

                 9.1.2.3. filmukas turėtų būti išsaugotas ir pateiktas MP4 formatu; 

                 9.1.2.4. garso takelio muzikai apribojimai netaikomi;  

                 9.1.2.5. siunčiamo vaizdo įrašo pavadinimą turi sudaryti mokinio vardas, pavardė, grupės 

numeris. 

                 9.2. Metų iniciatyvos – už savanorystę, socialines, ekologines akcijas (apdovanojami visi 

dalyviai), originalią, išradingą įstaigos erdvių puošybą, teikiant prioritetą ekologinėms medžiagoms 

(skiriama 10 prizinių vietų).  

                 9.3. Konkurso Kalėdinis (naujametis) sveikinimas atvirukų, nuotraukų, kt. kūrybinių 

darbų autoriai ir konkurso Metų iniciatyvos dalyviai el. p. mokymodalis@aprc.lt turi atsiųsti darbus 

– po 2 nuotraukas (viena iš jų su darbą atlikusiu asmeniu (-imis), šią nuotrauką matys tik vertinimo 

komisija). Siunčiamo dokumento pavadinimas turi būti konkurso pavadinimas, laiške – dalyvio(-ių) 

vardas, pavardė/programos pavadinimas, kursas, grupės numeris. 

                 11. Konkursas Kalėdinis krepšinio turnyras organizuojamas vadovaujantis atskiru 

direktoriaus įsakymu dėl turnyro organizavimo. 

                 12. Komisija nevertina darbų, jeigu: 

                 12.1. nesilaikoma atlikimo ir įforminimo taisyklių, pateiktų konkurso nuostatų; 

                 12.2. darbai neatitinka konkurso tematikos; 

                 12.3. yra ankstesnių konkursų darbų plagijavimo požymių; 

                 12.4. yra kopijavimo iš interneto požymių. 

 

 VI SKYRIUS 

 APDOVANOJIMAS 
 

13. Kalėdinių konkursų laimėtojai apdovanojami  padėkos raštais ir dovanėlėmis 

kalėdiniame renginyje. 

___________________ 
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