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INŽINERIJOS SAVAITĖS PAVADINIMO IR SIMBOLIO KŪRIMO KONKURSO
NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Inžinerijos savaitės pavadinimo ir simbolio kūrimo konkurso (toliau – Konkurso)
nuostatai reglamentuoja Konkurso tikslą, uždavinius, Konkurso organizavimo tvarką,
dalyvius, reikalavimus konkursiniams darbams, darbų vertinimo kriterijus.

2. Konkurso organizatorius – Panevėžio švietimo centras.
3. Konkurso partneriai: Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius,

VšĮ Panevėžio plėtros agentūra „PanevėžysNow“, Panevėžio regioninis karjeros
centras.

II. KONKURSO TIKSLAS

4. Konkurso tikslas – sukurti ir išrinkti inžinerijos savaitės pavadinimą ir simbolį.

III. KONKURSO DALYVIAI

5. Panevėžio bendrojo ugdymo mokyklų 7–12 klasių mokiniai ir juos konsultavę
mokytojai.

IV. KONKURSO SĄLYGOS

6. Dalyvis / komanda (iki 5 mokinių) konkursui pateikia sukurtą Inžinerijos savaitės
pavadinimą ir simbolį. Dalyvis / komanda gali pateikti tik vieną darbą – pavadinimą ir
simbolį.

7. Pavadinimas ir simbolis turi:
7.1. atspindėti inžinerijos mokslų temą;
7.2. būti originalūs;
7.3. aiškūs ir įsimenantys;
7.4. vizualiai patrauklūs;
7.5. sukurti elektroninėmis priemonėmis.

8. Konkursinių darbų pateikimas:
8.1. pavadinimas ir simbolis pateikiami viename dokumente elektronine forma –

PNG, JPG;
8.2. dokumento pavadinime būtina nurodyti mokinio vardą, pavardę /

komandos pavadinimą, mokyklą (pvz. vardas_pavardė_mokykla).
9. Iki 2023 m. kovo 23 d. 15.00 val. į registracijos formą

https://forms.gle/S7J7bsFLDVRuV4CJ6 įkeliamas dokumentas su pavadinimu ir
simboliu, pateikiami tikslūs duomenys apie konkurso dalyvį / komandą: jeigu
konkurse dalyvauja mokinys, reikia pateikti dalyvio ir konsultavusio mokytojo
vardą, pavardę, mokyklos pavadinimą, jeigu dalyvauja komanda – komandos

https://forms.gle/S7J7bsFLDVRuV4CJ6


pavadinimą, narių vardus ir pavardes, konsultavusio mokytojo vardą ir pavardę,
mokyklos pavadinimą.

10. Registracijos forma pildoma atskirai kiekvienam Konkurso dalyviui / komandai. Už
klaidingai užpildytą registracijos formą Konkurso organizatoriai neatsako.

11. Užpildę registracijos formą dalyvis (-iai) ir mokytojas (-ai) sutinka, kad Panevėžio
švietimo centras tvarkytų registracijos formoje Konkursui pateiktus duomenis.

12. Asmenys, dalyvaujantys Konkurse, sutinka, jog Konkurso organizatoriai neribotą
laiką kūrinius naudotų neatlygintinai.

V. DARBŲ VERTINIMAS

13. Konkursinių darbų vertinimo komisiją įsakymu tvirtina Panevėžio švietimo centro
direktorius.

14. Konkursinių darbų vertinimo kriterijai:
14.1. inžinerijos mokslų temos atskleidimas;
14.2. originalumas;
14.3. aiškumas ir įsimenamumas;
14.4. vizualinis patrauklumas.

15. Darbai, neatitinkantys Konkurso reikalavimų, per vėlai pristatyti ar plagijuoti,
vertinimo komisijai neteikiami.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Konkurso nugalėtojai skelbiami 2023 m. kovo 27 d. Inžinerijos dienos renginio, kuris
vyks Panevėžio regioniniame STEAM atviros prieigos centre, metu.

17. Konkurso laimėtojas bus apdovanotas renginio organizatorių ir partnerių įsteigtu
prizu.

18. Visiems Konkurso dalyviams (mokiniams) bus išsiųstos elektroninės padėkos.
19. Mokytojams, konsultavusiems mokinius, bus išduotos Panevėžio švietimo centro

pažymos.
20. Konkurso organizatorius, esant būtinybei, pasilieka teisę koreguoti nuostatus.
21. Papildoma informacija teikiama el. p. konkursai@paneveziosc.lt

___________________
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