
                                                                                                     PATVIRTINTA 

                                                                                 Rokiškio rajono savivaldybės 

                                                                               švietimo centro direktoriaus 

                                                                                                 2023 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. V-17 

 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

KŪRYBINIŲ DARBŲ VIRTUALIOS PARODOS„DOVANA LIETUVAI“ 

SĄLYGOS 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS SĄLYGOS 

 

1. Respublikinės  ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio  amžiaus  vaikų   kūrybinių darbų 

virtualios parodos „Dovana Lietuvai“ (toliau – Paroda) sąlygos parengtos vadovaujantis Rokiškio rajono 

mokinių/vaikų dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro direktoriaus 2020 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 

V-75 ir reglamentuoja Parodos tikslus ir uždavinius, organizavimo, finansavimo ir apdovanojimo 

tvarką.  

2. Parodos organizatorius – Rokiškio rajono Juodupės lopšelis-darželis ir Rokiškio rajono 

savivaldybės švietimo centras (toliau – Organizatorius).  Parodos koordinatorės Reda Žemaitienė ir Irina 

Strazdauskienė, mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą. 

3. Paroda skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimui. 

4. Parodos sąlygos skelbiamos Organizatoriaus tinklalapiuose ir facebook grupėje 

AUKLĖTOJA AUKLĖTOJAI (idėjos, darbeliai, pamokėlių planai). 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Tikslas – išradingai, originaliai paminėti Lietuvai svarbią šventę – Vasario 16 d., ugdyti 

vaikų tautinę ir pilietinę savimonę bei lavinti vaikų kūrybiškumą. 

6. Uždaviniai: 

6.1  skatinti vaikų pilietiškumą, domėjimąsi Lietuvai svarbiomis šventėmis; 

6.2  lavinti vaikų meninės raiškos įgūdžius: fantaziją, kūrybiškumą, estetinį  

suvokimą; 

6.3 skatinti bendradarbiavimą tarp ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų 

ir vaikų. 

7. Parodos dalyviai – Lietuvos Respublikos lopšelių-darželių ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojai ir ugdytiniai. 

 

III SKYRIUS 

 ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

8. Dalyviai kuria darbelius, piešia piešinius skirtus Lietuvai. Gautą rezultatą fotografuoja.      

Kūrybiniams darbams suteikia pavadinimą. 

9. Nuo 2023 m. vasario 1 d. iki vasario 16 d. parodos dalyviai talpina kokybiškas darbų 

nuotraukas ar koliažus į virtualią uždarą Facebook grupę „DOVANA LIETUVAI“  

(grupės nuoroda: https://www.facebook.com/groups/584516250155360 ) 

10.  Įkeliant nuotrauką  nurodomas ugdymo įstaigos pavadinimas, darbo pavadinimas, 

autoriaus vardas ir amžius, mokytojo vardas, pavardė. 

https://www.facebook.com/groups/584516250155360


11. Organizatoriui atsiunčiama užpildyta dalyvio lentelė (1 priedas). El paštas 

rosita.lasiene@gmail.com  

12.  Pateikiami individualūs arba kolektyviniai kūrybiniai darbai, nuotraukų skaičius 

neribojamas.  

13.  Darbų atlikimo technika gali būti įvairi. 

14.  Iš Parodai įkeltų nuotraukų bus parengtas pristatymas – video įrašas. 

15. Darbų nuotraukų įkėlimas į Facebook grupę laikomas autorių sutikimu su Parodos 

sąlygomis. 

16. Pateikdamas nuotrauką Parodai, autorius patvirtina, kad yra gavęs jose esančių asmenų 

sutikimą šią nuotrauką pateikti Parodai. 

17. Kilus  klausimams, kreiptis tel. 860402180 arba el.paštu redusiukas@gmail.com 

 

 

IV SKYRIUS 

PARODOS FINANSAVIMAS 

 

18. Paroda virtuali, todėl atskirs finansavimas nereikalingas. 

 

V SKYRIUS 

DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

19.  Visiems Parodos dalyviams socialinio tinklo Facebook uždaroje grupėje bus įteikti 

Organizatoriaus padėkos raštai.  

20. Mokytojai, padėję pasiruošti Parodai, gaus Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro 

pažymas apie vykdytą metodinę veiklą.  

_____________________________________ 
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