PATVIRTINTA
Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“
direktoriaus 2022 m. balandžio 1 d.
įsakymu Nr. V-35
RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ
KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS-KONKURSO „IŠRADINGAI PASVEIKINK
KLAIPĖDĄ“ NUOSTATAI
Paroda-konkursas skirtas Klaipėdos 770 m. jubiliejui

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikinio virtualaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų
parodos-konkurso „Išradingai pasveikink Klaipėdą“ nuostatai reglamentuoja parodos-konkurso
tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką.
2. Parodą-konkursą organizuoja Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktorė Antanina
Šereivienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Mačernienė, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji
mokytoja Julija Kirilova, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Gintarė Mikutaitė-Bogdan
(toliau – Organizatorius).
3. Parodos-konkurso nuostatai skelbiami Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiogelis‘‘ puslapyje
www.klziogelis.lt , „Facebook“ grupėje „Auklėtoja auklėtojai“.
4. Projekto kontaktinis asmuo: priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Julija Kirilova
tel. Nr. +37067567924, el. p. indenee@gmail.com
II SKYRIUS
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
5. Tikslas – ugdyti vaikų pilietiškumo ir tautiškumo jausmą, pažinti ir gilinti žinias apie
Klaipėdos miestą, jo istoriją, kultūrą, simboliką, pažintinas vietas.
6. Uždaviniai:
6.1. atskleisti vizualinės raiškos ir kūrybos individualumą, išradingumą, savitą stilių, dalytis
įgyta patirtimi su kitais;
6.2. skatinti sąmoningą informacinių technologijų naudojimą;
6.3. aplankyti Klaipėdos miesto įžymias lankytinas vietas, paminklus, statinius, gamtą,
paanalizuoti miesto istoriją, simboliką ir kt.;
6.4. stiprinti mokytojų, vaikų ir tėvų bendravimą ir bendradarbiavimą;
6.5. jausti kūrybinės laisvės, spontaniškos improvizacijos džiaugsmą, jas savitai įgyvendinti.
III SKYRIUS
DALYVIAI
7. Parodos-konkurso dalyviai – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, tėvai,
mokytojai ir kiti bendruomenės nariai.
IV SKYRIUS
PARODOS-KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
8. Dalyviai, kūrybinėje veikloje, kuria meninius darbelius įvairia technika, metodus ir
priemones pasirenka savarankiškai. Kūrybiniuose darbuose atspindi Klaipėdos miesto įžymios vietos,
simbolika. Darbai atitinka parodos-konkurso tematiką „Išradingai pasveikink Klaipėdą“.
9. Paroda-konkursas vyks nuo balandžio 6 d. iki gegužės 9 d.

10. Autorius parodai-konkursui uždaroje facebook grupėje „Išradingai pasveikink Klaipėdą“
https://www.facebook.com/groups/704346847574053 pateikia:
10.1. kokybiškai nupaveiksluotą kūrybinio darbelio nuotrauką (-as) (ne didesnės nei 5
megabaitų apimties ir JPG formatu);
10.2. įkeldami nuotrauką, viršuje parašykite savo miesto, ugdymo įstaigos pavadinimą,
grupės pavadinimą, nurodant vaikų amžių bei pedagogo vardą pavardę.
11. Parodos-konkurso dalyvių skaičius neribojamas.
12. Parodos-konkurso dalyviams, daugiausiai surinkusiems „patiktukų“ (like) už išradingumą,
kūrybiškumą, inovatyvumą bus įteikti Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“ I, II, III vietos laimėtojų
diplomai, kiti dalyviai padėkas.
13. Informacija apie parodą-konkursą bus viešinama Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“
internetinėje svetainėje www.klziogelis.lt.
14. Iš parodos dalyvių atsiųstų kūrybinių darbų nuotraukų bus sukurtas nuotraukų koliažas ir
patalpintas Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ internetinėje svetainėje www.klziogelis.lt
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Dalyvavimas parodoje-konkurse reiškia dalyvių sutikimą, kad kūrybiniai darbai,
nepažeidžiant bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų, talpinami socialinio tinklo
„Facebook“ privačioje grupėje. Nuoroda į parodos-konkurso grupę:
https://www.facebook.com/groups/704346847574053
16. Parodoje-konkurse dalyvavę mokytojai gaus padėką ir dalyvių pažymą, kurios bus
patalpintos
„Facebook“
grupėje
„Išradingai
pasveikink
Klaipėdą“
https://www.facebook.com/groups/704346847574053 pasibaigus parodos-konkurso terminui.
17. Už autorių teisių pažeidimus atsako nuotraukas pateikę asmenys.
18. Parodos-konkurso organizatoriai pasilieka teisę riboti dalyvių skaičių.
19. Parodos-konkurso organizatoriai įsipareigoja neviešinti dalyvių pateiktos asmeninės,
kontaktinės informacijos.
20. Iškilus klausimams parodos-konkurso dalyviai gali kreiptis į priešmokyklinio ugdymo
mokytoją Juliją Kirilovą, tel. Nr. +37067567924, el. p. indenee@gmail.com
21. Dalyvavimas parodoje-konkurse laikomas autorių sutikimu su nuostatuose numatytomis
sąlygomis.

