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ROKIŠKIO RAJONO MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ,
VIRTUALIOS KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „MANO AUGINTINIS“
SĄLYGOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Rokiškio rajono mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, virtualios kūrybinių
darbų parodos „Mano augintinis“ (toliau – Parodos) sąlygos reglamentuoja Parodos organizavimo
tikslą, uždavinius, organizavimo tvarką, finansavimą ir dalyvių apdovanojimą.
2. Parodą organizuoja Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras, Rokiškio rajono
specialiųjų pedagogų, logopedų metodinis būrelis bei Rokiškio r. Juodupės gimnazijos specialioji
pedagogė, logopedė metodininkė Renata Jonaitienė.
3. Parodos tema – „Mano augintinis“.
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
4. Parodos tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si)
poreikių ugdyti(s) komunikavimo, pažinimo, socialinę kompetencijas, atsižvelgiant į individualias
mokinių galias, amžių, kalbinę patirtį.
5. Uždaviniai:
5.1. ugdyti mokinių gebėjimą rišliai komunikuoti gimtąja kalba;
5.2. lavinti skaitmeninio raštingumo įgūdžius;
5.3. skatinti kūrybinius gebėjimus fotografuojant ir pristatant savo augintinį;
5.4. vykdyti mokinių kūrybinių darbų sklaidą virtualioje erdvėje.
III. ORGANIZAVIMO TVARKA
6. Rokiškio miesto ir rajono mokyklų 1–10 klasių (I–II gimnazijos klasių) mokiniai,
turintys specialiųjų ugdymosi poreikių (vertinti PPT).
7. Mokinius ruošia, konsultuoja, jei reikia jiems padeda mokytojai, pagalbos mokiniui
specialistai.
8. Dalyvių skaičius iš vienos ugdymo įstaigos neribojamas, bet vienas dalyvis gali
pateikti tik 1 nuotrauką ir 1 augintinio (-ių) aprašymą.
9. Parodai pateikiama:
9.1. augintinio (-ių) nuotrauka. Joje turi matytis tik augintinis (-iai), asmens duomenų
apsaugos užtikrinimui nuotraukoje neturi būti žmonių. Nuotrauka turi būti kokybiška, estetiška,
joje negali būti įžeidžiančio turinio. Ji pavadinama lietuviškomis raidėmis - mokinio pirmoji vardo
raidė ir pavardė1 (pvz.: VPavardenis1).

9.2. kūrybinis darbas – augintinio aprašymas. Rekomenduojama apimtis iki 10 sakinių.
Dokumentas įrašytas Word formatu Times New Roman 12 šriftu, pavadintas lietuviškomis
raidėmis - mokinio pirmoji vardo raidė ir pavardė2 (pvz.: VPavardenis2).
9.3. dalyvio anketa - 1 priedas (pridedama). Anketa pavadinama užrašant ugdymo įstaigos
pavadinimą lietuviškomis raidėmis (pvz.: Senamiesčio_progimnazija, JTūbelio_progimnazija
ir pan.).
10. Mokinių darbai bei dalyvių anketa parodai pateikiami iki 2021 m. vasario 26 d. 17
val. el. p. sarangevarange1@gmail.com.
11. Virtuali kūrybinių darbų paroda bus eksponuojama nuo 2021 m. kovo 5 d. Rokiškio
rajono savivaldybės švietimo centro svetainėje http://rokiskiosc.lt/ ir socialinio tinklo „Facebook“
paskyroje - https://www.facebook.com/RokiskioRajonoSavivaldybesSvietimoCentras,
12. Kūrybinio darbo autoriaus duomenų apsaugos užtikrinimui prie darbo bus skelbiama
tik mokinio (-ės) vardas ir klasė.
13. Informacija apie Parodą teikiama telefonu: Renata Jonaitienė +37069886646, el. p.
sarangevarange1@gmail.com.
14. Organizatoriai turi teisę keisti ar papildyti Parodos nuostatus apie tai informuodami
dalyvius.
15. Dalyvavimas parodoje reiškia dalyvio sutikimą su visomis parodos sąlygomis ir
šiomis nuostatomis.

IV. FINANSAVIMAS
16. Paroda vyks virtualioje erdvėje, todėl atskiras finansavimas jai nereikalingas.
Atsiradus poreikius finansuoti mokinio dalyvavimą pamokoje, visas su tuo susijusias išlaidas
apmoka siunčianti mokykla.
V. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
13. Mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, parengusiems mokinius kūrybinių
darbų parodai, bus išduotos Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro pažymos apie vykdytą
metodinę veiklą.
14. Parodoje dalyvavę mokiniai bus apdovanoti virtualiomis padėkomis, jas išsiunčiant į
dalyvį užregistravusio pedagogo el. paštą.
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