
Kauno rajono švietimo centro 

direktorės 2020 m. lapkričio 16 d. 

įsakymu Nr. T1 - 107 

 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

VAIKŲ, JŲ TĖVŲ, MOKYTOJŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ FOTOGRAFIJŲ PARODOS 

„ARBATA SU KALĖDŲ NYKŠTUKU“ NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų tėvų (globėjų) ir mokytojų 

kūrybinių darbų parodos „Arbata su Kalėdų nykštuku“ (toliau – paroda), nuostatai parengti 

vadovaujantis Bendraisiais Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų bei kitų renginių nuostatais, 

patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2020 m. gegužės 5 d. įsakymu 

Nr. ĮSAK-663, bei Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų 

mokinių mokomųjų dalykų olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo 

tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir 

sporto skyriaus vedėjo 2016 m. gruodžio 6 d. įsakymu T1-139. 

2. Nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, dalyvius, organizatorius ir organizavimo 

tvarką bei baigiamąsias nuostatas. 

 

II. PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Parodos tikslas – vienyti respublikos ikimokyklines įstaigų bendruomenes bendrai kūrybai Šv. 

Kalėdų laikotarpiu, tvaraus vartojimo nuostatoms, aplinką puošiant natūraliomis medžiagomis.  

4. Uždaviniai: 

4.1. Ugdyti vaikų meninius gebėjimus vizualinėje kūryboje, gaminant Kalėdinį 

nykštuką iš gamtinės medžiagos; 

4.2. Skatinti mokytojus, vaikus ir jų tėvelius(globėjus) kurti šventinę aplinką draugišką 

gamtai, nusiteikti geranoriškam  bendravimui ir bendradarbiavimui. 

 

III. PARODOS DALYVIAI 

 

5. Parodoje kviečiamos dalyvauti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenės 

(ugdytiniai, jų tėvai, mokytojai). 

 

IV. PARODOS ORGANIZATORIAI 

 

6. Parodą organizuoja Kauno r. Raudondvario lopšelis-darželis „Vyturėlis“, Kauno rajono 

švietimo centras. 
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7. Parodą koordinuoja Kauno r. Raudondvario lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktorė Žydrūnė 

Jankūnienė;  

8. Organizacinė darbo grupė: 

8.1 Kauno r. Raudondvario lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Ligita Kasiukevičienė, vyresnioji mokytoja Gerda Patinskienė. Kontaktinis telefono numeris: 

+370 699 28 409 el. paštas md.raudondvaris@gmail.com 

8.2. Kauno r. Švietimo centro metodininkė Rasa Sasnauskienė. 

 

9. V. ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

10. Parodos nuostatai skelbiami Raudondvario lopšelio-darželio „Vyturėlis“ internetinėje 

svetainėje adresu: https://raudondvariodarzelis.lt/ 

11. Paroda skirta Šv. Kalėdų laikotarpiui ir bendradarbiavimo plėtrai tarp šalies ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų bendruomenių. 

12. Vaikai su tėvais (globėjais) ar mokytojais gamina Nykštukus iš gamtinės medžiagos, sukurtus 

darbus pasirinktoje aplinkoje fotografuoja kartu su garuojančios arbatos puodeliu. Nuotraukose 

neturi matysis vaikų veidų. 

13. Nuotraukas parodai siųsti nuo 2020-12-01 iki 2020-12-20 el. adresu: 

md.raudondvaris@gmail.com su prierašu – Parodai „Arbata su Kalėdiniu nykštuku“. 

14. Parodai pateikiama: 

     14.1. Spalvota skaitmeninė autoriaus darbo nuotrauka JPG formatu su dalyvio kortele (Priedas 

Nr.1); 

     14.2. Kiekvienoje skaitmeninėje nuotraukoje turi matytis parodos dalyvio kortelė, užpildyta     

kompiuteriu (lentelės dydis 10x4, raidžių dydis 14), kurioje pateikiama informacija: autorių ir 

mokytojos/ų ar tėvų (pavienių šeimų) vardas pavardė, ikimokyklinio ugdymo įstaigos 

pavadinimas(tik įstaigoms).  

15. Darbų skaičius neribojamas. 

16. Nuotraukos internetinėje svetainėje adresu: https://raudondvariodarzelis.lt/ bus viešinamos 

neribotą laiką. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

17. Parodos dalyviai bus apdovanoti Kauno r. Raudondvario lopšelio-darželio „Vyturėlis“ padėkos 

raštais, kurie juos pasieks nurodytu el. pašto adresu (Priedas Nr. 1.) 

18. Pateikdami vaikų darbus mokytojai atsakingi už tai, kad parodos dalyvių tėvai sutinka, jog jų 

vaikų darbai bei asmens duomenys (vardas, pavardė, amžius, ugdymo įstaiga) būtų naudojami 

padėkos išrašymui, parodos eksponavimui, viešinimui darželio svetainėje 

mailto:md.raudondvaris@gmail.com
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https://raudondvariodarzelis.lt/, Kauno r. švietimo centro svetainėje http://www.centras.krs.lt/ , 

švietimo įstaigų, dalyvavusių parodoje, socialiniuose tinkluose. 

19. Mokytojams, padėjusiems bei paskatinusiems vaikus ir jų tėvus dalyvauti parodoje, pateikus jų 

kūrybinius darbus, bus išduodama Kauno rajono švietimo centro pažyma (išsiunčiama nurodytu 

el. pašto adresu). Mokytojai sutinka, kad jų asmens duomenys (vardas, pavardė, darbovietė) 

bus naudojami pažymai parengti ir įtraukti bendrame sąraše. 
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1 Priedas 

 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

VAIKŲ, JŲ TĖVŲ, MOKYTOJŲ  KŪRYBINIŲ DARBŲ FOTOGRAFIJŲ PARODOS 

„ARBATA SU KALĖDINIU NYKŠTUKU“ 

DALYVIO KORTELĖ 

 

Autoriaus vardas, pavardė, amžius  

Mokytojo vardas, pavardė  

Ugdymo įstaigos pavadinimas, el. paštas  

 


