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ŠVĖKŠNOS „SAULĖS“ GIMNAZIJOS 

 

RESPUBLIKINIO MOKINIŲ NUOTRAUKŲ KONKURSO 

„SVEIKO MAISTO LĖKŠTĖ“ 

NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio mokinių nuotraukų konkurso „Sveiko maisto lėkštė“ (toliau – Konkursas) 

nuostatai reglamentuoja Konkurso tikslus, reikalavimus, organizavimo tvarką. 

2. Konkursas organizuojamas siekiant, kad mokiniai atlikę praktinius-kūrybinius darbelius 

pagilins žinias apie sveikatai palankią mitybą bei ugdys sveikos mitybos įpročius. 

3. Konkursą organizuoja Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos socialinė pedagogė Edita Kinčiūtė 

ir Šilutės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos  priežiūros specialistė Jurgita Salem. 

Konkurso partneriai – Šilutės visuomenės sveikatos biuras, Šilutės rajono švietimo pagalbos 

tarnyba. 

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

4. Konkurso tikslas - kūrybiškai ir linksmai gilinti mokinių žinias apie sveikatai palankią 

mitybą bei gerinti sveikos mitybos įgūdžius kasdieniame gyvenime. 

5. Konkurso uždaviniai: 

5.1. skatinti mokinius prisiminti ir taikyti sveikos mitybos principus; 

5.2. skatinti mokinių mąstymą, kokie produktai turi užimti daugiausiai vietos lėkštėje; 

5.3. sudominti mokinius, kad sveikas maistas lėkštėje, gali būti pateiktas išradingai, 

kūrybiškai ir linksmai. 

 

III. DALYVIAI 

 

6. Konkurse kviečiami dalyvauti dviejų amžiaus grupių mokiniai: 

    1 grupė - 1-4-ų klasių mokiniai; 

    2 grupė - 5-8-ų klasių mokiniai. 

 

 

IV. REIKALAVIMAI 

 

 

7.  „Sveikos mitybos lėkštė“ turi atitikti sveikos mitybos principus. 

8. Iš sveikų maisto produktų galima sudėlioti įvairius paveikslėlius: pasakų ar filmukų 

personažus, veidelius, mozaikas ir t.t. 

9. Kiekvienas konkurso dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip vieną darbą. 

10. Konkursui 1-4-ų klasių ir 5-8-ų klasių mokinių darbai pateikiami JPG formatu.  

Konkurso dalyvis įsipareigoja užtikrinti, kad pateiktos nuotraukos yra originalūs jo kūriniai, 



nepažeidžiantys kito asmens ar autoriaus teisių ir kitos intelektinės nuosavybės teisių, kad kiti 

asmenys neturi į šias nuotraukas jokių teisių ar teisėtų interesų. 

11. Prie darbo turi būti nurodyta: autoriaus vardas, pavardė, klasė, mokyklos pavadinimas, 

darbo vadovas/mokytojas. Prašome užpildyti spausdintomis raidėmis ir atsiųsti kartu su mokinio 

darbu. 

 

Vardas  

Pavardė  

Klasė  

Mokykla  

Darbo vadovas/mokytojas  

El. paštas  

 

 

V. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

12. Konkursas vyks virtualioje erdvėje. 

13. Linksmai ir kūrybiškai pateiktą sveiką maistą lėkštėje, konkurso dalyvis nufotografuoja 

ir kokybišką nuotrauką pateikia iki 2022 m. gegužės 27 d. 

14. Darbus siųsti nurodytais el. paštais:  

    - 1-4-ų klasių mokinių darbus siųsti el. paštu jurgita.salem@silutessveikata.lt 

    - 5-8-ų klasių mokinių darbus siųsti el. paštu edita.kinciute@saulesgimnazija.lt 

15. Dalyvių darbai bus paskelbti virtualioje parodoje, kuri veiks nuo 2022 m. birželio 6 d. 

(konkurso dalyviai nuorodą gaus nurodytu paštu). 

16. Darbus vertins komisija atsižvelgdama į šiuos kriterijus: 

16.1. atitinka sveikos mitybos principus; 

16.2. pateikta estetiškai, kūrybiškai, originaliai; 

17. Darbai bus nevertinami, jeigu neatitiks nuostatų reikalavimų. 

18. Visi konkurso dalyviai ir mokytojai gaus padėkas. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Organizatoriai pasilieka teisę darbus eksponuoti savo nuožiūra. 

20. Dalyvavimas konkurse reiškia dalyvio sutikimą su visomis konkurso sąlygomis ir šiomis 

nuostatomis. 

21. Išsamesnę informaciją apie Konkursą teikia: 

- Edita Kinčiūtė, Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos socialinė pedagogė, el. paštas 

edita.kinciute@saulesgimnazija.lt 

- Jurgita Salem, Šilutės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, el. 

paštas jurgita.salem@silutessveikata.lt  

 

 

______________________________________ 
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