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KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,ŽIOGELIS“
RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ
KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS,
„ŠEIMA – BRANGIAUSIA DOVANA“
skirtos lopšelio-darželio „Žiogelis“ 55 m. jubiliejui paminėti
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų, ugdytinių,
tėvų kūrybinių darbų parodos „Šeima – brangiausia dovana“ (toliau – Paroda) nuostatai
reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo ir organizavimo tvarką.
2. Paroda skirta Šeimos dienai paminėti. Parodos aktualumas. Šeima – tai saugumas, laimė
ir meilė, čia žmogus įgyja visa tai, kas yra svarbiausia ir brangiausia jo gyvenime, išmoksta rūpintis
savo artimaisiais, suauga kaip brandi asmenybė. Vertybių perteikimas yra kantrybės ir laiko
reikalaujantis procesas. Jeigu mes norime, kad užaugę vaikai elgtųsi tinkamai – įdirbis šiandien
neabejotinai duos vaisių rytoj. Skirkime daugiau savo laiko artimiausiems, brangiausiems žmonėms:
vaikams, tėvams, broliams ir seserims, sutuoktiniams, seneliams – tiems, kurie svarbiausi mūsų
gyvenime ir sukurkime jiems patį gražiausią darbelį, kuris primintų, kokia yra svarbi šeima ir
buvimas kartu.
3. Parodą organizuoja Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktorė Antanina
Šereivienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Mačernienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji
mokytoja Rita Bružinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Eglė Česnelienė.
4. Parodos nuostatai skelbiami Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“ tinklalapyje
www.klziogelis.lt
5. Parodos kontaktinis asmuo: ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Rita
Bružinskienė el.p. ritabruzinske@gmail.com tel. Nr. 867883638.
II SKYRIUS
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
6. Tikslas – ugdyti vizualinės raiškos kompetencijas, puoselėti meilę, pagarbą šeimai,
artimui per kūrybą.
7. Uždaviniai:
7.1. diegti vertybines nuostatas, stiprinti meilę artimui;
7.2. stiprinti ugdytinių pagarbų, pozityvų bendravimą su šeimos nariais;
7.3. ugdyti vaikų savivoką ir savigarbą;
7.4. skatinti vaikų kūrybiškumą, formuojant estetinį skonį;
7.5. puoselėti ugdytinių saviraišką, laisvai pasirenkant meninės raiškos priemones;
7.6. plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ikimokyklinių įstaigų, pedagogų ir tėvelių.

III SKYRIUS
PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA

8. Parodos dalyviai: Lietuvos ikimokyklinių įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus vaikai, jų tėvai, kiti šeimos nariai, mokytojai.
9. Parodos trukmė. Paroda organizuojama nuo 2022 m. balandžio 26 d. iki 2022 m. gegužės
31 d.
10. Parodos pabaiga. Kūrybiniai darbai bus eksponuojami Klaipėdos lopšelio-darželio
„Žiogelis“ patalpose, Kauno g. 27, Klaipėda, nuo 2022 m. gegužės 25 d. iki 2022 m. birželio 30 d.
IV SKYRIUS
KŪRYBINIŲ DARBŲ PATEIKIMAS
11. Kūrybiniai darbai turi atitikti parodos temą.
12. Parodai pateikiami kūrybiniai darbai gali būti atlikti įvairia tradicine bei netradicine
technika (piešimas, aplikacija, štampavimas, tapymas, karpiniai, lankstiniai ir kt.), naudojant
įvairiausias turimas medžiagas bei priemones:
12.1. Darbų formatas A4.
12.2. Pateikiami individualūs arba kolektyviniai darbai.
12.3. Prie kiekvieno darbo, dešinėje pusėje, pridedama etiketė: ugdytinio vardas,
pavardė, grupė, įstaigos pavadinimas, mokytojas, darbo pavadinimas (šriftas Times New
Roman 14, Bolt).
12.4. Kiekvienam darbui užpildoma atskira dalyvio anketa (priedas Nr. 1), kuri turi būti
pateikiama kartu su darbu.
12.5. Iš vienos įstaigos parodai pateikiamas neribotas kiekis darbų.
12.6. Kūrybiniai darbai pristatomi iki 2022 m. gegužės 20 d. adresu: Kūrybinių darbų
parodai ,,Šeima – brangiausia dovana“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis“, Klaipėda, LT91159.
V SKYRIUS
BAIGISMOSIOS NUOSTATOS
13. Dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais. Projekte dalyvavusiems pedagogams bus
išsiųstos elektroninės padėkos.
14. Pateikdamas darbus parodai autorius tampa parodos dalyviu ir prisiima atsakomybę už
pateikiamų asmens duomenų saugumą.
15. Parodos dalyviai sutinka viešinti savo asmens duomenis renginio organizavimo ir jo
viešinimo tikslais (nepažaidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų).
16. Atsiųsti darbai nebus grąžinami.
17. Už siuntimo metu dingusius, pažeistus ar sugadintus darbus, organizatoriai neatsako.
18. Kontaktai pasiteiravimui: el. p. ritabruzinske@gmail.com tel. Nr. 867883638.
________________________
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