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ROKIŠKIO RAJONO IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ RYTMEČIO  

„RIEDĖKIM ROKIŠKIO RITMU 2022“ 

      SĄLYGOS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Rokiškio rajono ikimokyklinio amžiaus vaikų rytmečio „Riedėkim Rokiškio ritmu 2022“ 

(toliau Rytmetis) sąlygos reglamentuoja Rytmečio aktualumą, tikslą ir uždavinius, 

organizavimo, finansavimo ir dalyvių apdovanojimo tvarką. 

2. Rytmetį organizuoja  Rokiškio lopšelis-darželis „Pumpurėlis“, Rokiškio rajono 

savivaldybės švietimo centras ir  Rokiškio rajono ikimokyklinio ugdymo mokytojų 

metodinė taryba (toliau – Organizatorius). 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Tikslas – netradiciškai švęsti  Rokiškio miesto gimtadienį – riedant  įvairiomis vaikiškomis 

transporto priemonėmis. 

4. Uždaviniai: 

4.1. organizuoti ikimokyklinio amžiaus vaikams aktyvų, rytmetį L. Šepkos parke; 

4.2. skatinti ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, panaudojant netradicines 

transporto priemones;  

4.3. ugdyti vaikams meilę ir pagarbą gimtajam miestui, jo žmonėms; 

4.4. įprasminti netradicinį šventės paminėjimo būdą. 

 

III SKYRIUS  

ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

5. Dalyvauja Rokiškio miesto ir rajono ikimokyklinio ugdymo grupių 4-5 metų vaikai, 

mokytojai (toliau – Komandos). 

6. Dalyvių skaičius Komandoje nereglamentuojamas. 

7. Komandos atvyksta pasipuošę savo įstaigos atributika (skarelėmis, ženkleliais, 

marškinėliais, kepuraitėmis ir t.t.). 

8. Dalyviams rekomenduojama turėti gimtadienio kepurėles, muilo burbulus ir į Rytmetį 

atvykti  kuo įvairesnėmis „ratuotomis“ priemonėmis (riedučiais, dviračiais, žaislinėmis 

mašinėlėmis, lėlių vežimėliais, paspirtukais ir kt.). 

9. Rytmečio vykdymo data: 2022 m. rugsėjo 22 d.  

10. Rytmečio vykdymo vieta ir laikas: Rokiškio L. Šepkos parkas, 10.30 val. 

11. Rytmetyje dalyvauja užsiregistravę Rokiškio miesto ir rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

ugdytiniai. 



12. Registruotis iki 2022 rugsėjo 19 d. el. p. rosita@post.rokiskis.lt užpildant dalyvio anketą 

(priedas Nr. 1). 

13. Organizatorius pasilieka teisę keisti Rytmečio vykdymo datą ir laiką. Apie tai būtų 

informuota atskiru raštu. 

14. Kilus klausimams prašome kreiptis: 

 Neringa Mikšėnienė, Rokiškio lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ judesio korekcijos 

specialistė 868211251, el. p. neringosis@gmail.com 

 Austra Marmokienė, Rokiškio lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja 861496244, el. p. maustra65@gmail.com  

 

IV. SKYRIUS 

FINANSAVIMAS 

15. Rytmečio Komandų kelionės ir kitas su tuo susijusias išlaidas apmoka siunčianti įstaiga. 

 

                                                    V. SKYRIUS 

DALYVIŲ APDOVANOJIMAI 

16. Komandos bus apdovanotos Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro padėkomis.  

17. Mokytojai, organizavę Rytmetį ir parengę Komandas dalyvavimui Rytmetyje, gaus 

pažymas apie vykdytą metodinę veiklą. 

 

_______________________________ 
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