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ROKIŠKIO RAJONO  PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ VIRTUALIOS PIEŠINIŲ PARODOS 

„VELYKINIS MARGUTIS“ 

SĄLYGOS 

 

                       I SKYRIUS 

          BENDROSIOS SĄLYGOS 

 

1. Rokiškio rajono pradinių klasių mokinių virtualios piešinių parodos ,,Velykinis margutis“ 

(toliau – Parodos) idėja pagrįsta Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 m. bendrųjų nuostatų 7.4 

punktu ,,dėl kūrybiškumo, išradingumo, saviraiškos, savo ir visuomenės sėkmės kūrimo generuojant 

idėjas ir jas įgyvendinant“. 

2. Parodos 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, Rokiškio 

rajono savivaldybės mokinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro direk2toriaus 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymu 

Nr. V-126. 

3. Parodą organizuoja Rokiškio Senamiesčio progimnazija ir Rokiškio rajono savivaldybės 

švietimo centras (toliau – Organizatorius). 

4. Šios sąlygos reglamentuoja Parodos tikslą ir uždavinius, organizavimo tvarką, finansavimą, 

dalyvių apdovanojimą. 

 

II SKYRIUS 

 TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Parodos tikslas – ugdyti kūrybišką asmenybę, kuri geba įprasminti lietuvių švenčių 

tradicijas. 

6. Parodos uždaviniai: 

6.1. ugdyti individualią mokinių meninę saviraišką, iniciatyvą; 

6.2. skatinti mokinių kūrybinius eksperimentus ir suteikti galimybę viešai pristatyti savo 

kūrybinius sumanymus. 

 

III SKYRIUS 

  ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

7. Parodos koordinatorės: Loreta Baravickienė, Rokiškio Senamiesčio progimnazijos  

pradinių klasių mokytoja metodininkė, Kristina Braželienė, Rokiškio Senamiesčio progimnazijos 

pradinių klasių mokytoja ir Rokiškio švietimo centro metodininkė Rosita Lasienė. Informacija teikiama 

tel. 8 612 80823, el. paštu l.baravickiene@gmail.com, arba tel. 867178195, el. p. 

kristinamichailovaite@gmail.com 

8. Parodoje gali dalyvauti Rokiškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių 

mokiniai. 
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9. Piešinio formatą pasirenka autorius. 

10. Piešinių atlikimo technika nereglamentuojama: akvarelė, guašas, tušas, kreidelės, 

pieštukai, flomasteriai, aplikacija (iš popieriaus, audinio, odos ar kitų medžiagų) ir kt. 

11. Piešinio pristatymas organizatoriams: 

11.1. piešinys nufotografuojamas, užpildoma dalyvio lentelė (priedas Nr.1 ); 

11.2. piešinio nuotrauka JPG skaitmeniniu formatu ir dalyvio lentelė siunčiame el. p. 

kristinamichailovaite@gmail.com iki balandžio 6 d.; 

11.3. failo pavadinimas: mokinio vardas_klasė_ugdymo įstaiga; 

11.4. iš vienos klasės siunčiami ne daugiau kaip 3 darbai. 

12. Parodos pradžia 2022 m. balandžio 19 d. Piešiniai bus talpinami Organizatoriaus 

svetainėse ir Facebook paskyrose. Visi piešiniai bus eksponuojami virtualioje parodoje laikantis 

asmens duomenų apsaugos reikalavimų (nurodoma autoriaus vardas, klasė, ugdymo įstaiga).  

  13. Organizatorius turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo darbus publikuoti internetinėje 

erdvėje.   

 14. Dalyvaudami Parodoje, dalyviai patvirtina, jog neprieštarauja, kad Organizatorius naudos 

dalyvio pateiktus asmens duomenis (mokinių vardus, klasę, mokymo įstaigą) Parodos vykdymo 

tikslais.  

 

V SKYRIUS 

FINANSAVIMAS 

15. Paroda virtuali, todėl atskiras finansavimas nereikalingas. 

 

                                                  V SKYRIUS 

                                                   DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

16.Visi parodos dalyviai bus apdovanoti Organizatoriaus padėkomis. 

17. Mokytojai, padėję mokiniams pasiruošti parodai, gaus Rokiškio rajono savivaldybės 

švietimo centro pažymas apie vykdytą metodinę veiklą.  

 

_______________________________ 
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                                                                                                                                             Priedas Nr.1 

 

 

RAJONINĖS  PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ 

VIRTUALIOS PARODOS „VELYKINIS MARGUTIS“ 

DALYVIŲ SĄRAŠAS 

 

 

............................................................................................ 

Mokyklos pavadinimas 

 

Eil. 

Nr. 

Autoriaus vardas, 

pavardė 

Klasė Mokytojo vardas,  

pavardė 

 

Mokytojo elektroninio 

pašto adresas 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

     

     

     

     

     

 


