PATVIRTINTA
Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis“
direktoriaus 2019 m. sausio 22 d.
įsakymu Nr. V- 4
RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ
PARODOS „VYTURĖLIS – PAVASARIO ŠAUKLYS“
NUOSTATAI

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų parodos „Vyturėlis – pavasario
šauklys“ nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, dalyvius, kūrybinių darbų pateikimo
tvarką, parodos organizavimą.
2. Paroda skirta Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis“ vardadieniui ir vyturėlio sugrįžimui
paminėti.
3. Parodos simbolis – Vyturys.
4. Parodos „Vyturėlis – pavasario šauklys“ partneriai - Alytaus J. Kunčino viešosios
bibliotekos Vidzgirio filialas.
II. SKYRIUS
PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
5. Tikslas – ugdyti vaikų kūrybinius gebėjimus, saviraišką, vertybines nuostatas.
6. Uždaviniai:
6.1. skatinti ugdytinių kūrybiškumą, komandinį darbą, gaminant darbelius;
6.2. plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ugdymo įstaigų;
6.3. ugdyti meilę savo gimtajam kraštui, gamtai.
III. DALYVIAI
7. Lietuvos Respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai ir pedagogai.
IV. KŪRYBINIŲ DARBŲ PATEIKIMO TVARKA
8. Parodai pateikiami rankų darbo skulptūrinės bei erdvinės kompozicijos, pagaminti iš
įvairių medžiagų. Jie turi būti stabilūs, patvarūs siunčiant, estetiški. Dydis neribojamas.
9. Kūrybiniai darbai gaminami naudojant įvairias technikas (mezgimas, lankstymas,
siuvimas, lipdymas ir kt.).
10. Kūrybiniams darbams atlikti gali būti naudojamos įvairios medžiagos ir priemonės
(siūlai, molis, mediena, gamtinė medžiaga, popierius, vilna, šiaudai ir kt.).
11. Darbų pateikimas:
11.1. Visos Lietuvos ugdymo įstaigos, dalyvaujančios parodoje, darbus pristato į
Alytaus lopšelį-darželį „Vyturėlis“. Adresas - Miklusėnų g. 38 A, LT-62332, Alytus. Darbai
negrąžinami.
11.2. Kūrybiniai darbai turi būti pristatyti arba atsiųsti nuo 2019 m. vasario 1 d. iki
2019 m. vasario 20 d.
12. Prie kūrybinių darbų stabiliai prisegama/priklijuojama kortelė (1 priedas).

V. PARODOS ORGANIZAVIMAS
13. Parodą organizuoja Alytaus lopšelis-darželis „Vyturėlis“.
14. Kūrybinės parodos organizatorė - vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Jurgita Almonaitienė.
15. Kūrybinės parodos koordinatorė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Roma
Trakymienė.
16. Lietuvos Respublikos ugdymo įstaigos, norinčios dalyvauti parodoje, užpildytą
dalyvio anketą (2 priedas) siunčia el. p.: roma.vyturelis@gmail.com iki 2019 m. sausio 30 d. X
17. Informaciją apie parodos ekspoziciją galima bus pamatyti Alytaus lopšelio-darželio
„Vyturėlis“ svetainėje www.vyturelis-alytus.lt, taip pat Alytaus J. Kunčino viešosios bibliotekos,
Vidzgirio filiale.
18. Kilus klausimams, skambinti direktoriaus pavaduotojai ugdymui Romai
Trakymienei tel. (8 315) 72 921.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. Darbai bus eksponuojami Alytaus J. Kunčino viešosios bibliotekos Vidzgirio filiale
nuo 2019 m. kovo 1 d. Bibliotekos adresas: Volungės g. 25, LT-63175, Alytus.
20. Visų dalyvavusių įstaigų vaikams ir pedagogams bus įteiktos/išsiųstos Alytaus
lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktoriaus padėkos.
21. Organizatoriai neatsako už siuntimo metu dingusius, pažeistus ar sugadintus darbus.
______________________________________

1 priedas
5-7 cm

3 cm

Vaiko vardas, pavardė, grupė (Times New Roman 14 šriftas,
paryškintas).
Įstaigos pavadinimas, pedagogo vardas, pavardė ( Times New Roman 12
šriftas).

2 priedas
ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „VYTURĖLIS“
RESPUBLIKINĖS PARODOS „VYTURĖLIS – PAVASARIO ŠAUKLYS“
DALYVIO ANKETA

(Įstaigos pavadinimas)
Eil.
Nr.

Dalyvio
pavardė

vardas, Amžius

Pedagogo vardas, pavardė, Įstaigos
kvalifikacinė kategorija
adresas

el.

pašto

