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RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ 

PARODA „RIEDA SAULĖ PER PASAULĮ“ NUOSTATAI 

 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų parodos (toliau – Paroda) 

„Rieda saulė per pasaulį“ nuostatai reglamentuoja Parodos tikslus, dalyvius, organizavimo tvarką. 

2. Paroda skirta vaikų emocinės gerovės bei mokyklų bendruomenių metams.  

3. Informacija apie Parodą ir nuostatai skelbiami Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ 

internetinėje svetainėje http://www.darzelis-zibute.lt. 

 

II.TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas – skatinti ikimokyklinių įstaigų bendruomenes aktyviai partnerystei ir kūrybiškoms 

inovacijoms, padedant vaikams tenkinti socialinius emocinius, pažintinius poreikius bei meninę 

patirtį. 

5. Uždaviniai: 

5.1. Plėtoti vaikų emocijas ir jų raišką kūrybiniame darbelyje „Saulė“. 

5.2. Lavinti estetinį skonį ir meninius gebėjimus. 

5.3. Skatinti ugdymo įstaigų bendradarbiavimą. 

 

 III. DALYVIAI 

 

6. Parodos dalyviai: ikimokyklinio  ugdymo įstaigų auklėtiniai ir jų pedagogai. 

 

IV. PARODOS ORGANIZAVIMAS 

 

7. Parodos dalyviai kūrybinį darbą „Saulė“, atspindintį įvairias emocijas, nuo 2020 m. kovo 23 d. 

iki 2020 m. balandžio 25 d. atsiunčia į Druskininkų lopšelį-darželį „Žibutė“ adresu: Vytauto 24A, 

LT-66128 Druskininkai arba atneša į įstaigą. 

8. Vienas autorius pateikia vieną  darbą. Atlikimo technika bei medžiagos įvairios (popierius, siūlai, 

tekstilė, gamtinė medžiaga ir kt.). 

9. Darbai turi būti užbaigti, tinkamai apipavidalinti (priklijuoti ant A4 kartono lapo). 

10. Kitoje darbo  pusėje priklijuojama dalyvio anketa (1 priedas). 

11. Pateikdamas darbą parodai autorius tampa jos dalyviu. 

12. Darbai, atsiųsti vėliau nurodyto termino, neatitinkantys parodos tematikos, nebus eksponuojami. 

13. Organizatoriai neatsako už siuntimo metu dingusius, pažeistus ar sugadintus darbus. 

14. Darbai autoriams negrąžinami. 

15. Nuo 2020 m. gegužės 3 d. darbai bus eksponuojami Druskininkų lopšelyje-darželyje „Žibutė”, o 

http://www.darzelis-zibute.lt/


darbų nuotraukas bus galima pamatyti darželio socialinio tinklo facebook.com paskyroje. 

16. Parodą organizuoja ir koordinuoja Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja metodininkė Vida Kvaraciejūtė (el. p.: vidute.58@gmail.com, tel.: 8-616-76581), 

specialioji pedagogė metodininkė Natalja Bulotienė (el.p.: nataljabulotiene@inbox.lt, tel.: 8-699-

26078), kūno kultūros mokytoja-metodininkė Edita Kibirkštytė (e.zarijele@gmail.com, tel.:  8-601-

46274) 

 

V. APDOVANOJIMAI 

 

17. Visi dalyviai gaus padėkos raštus (raštai bus išsiųsti nurodytu elektroniniu paštu). 

18. Mokytojai, parengę vaikus ir pateikę jų kūrybinius darbus, gaus Druskininkų lopšelio-darželio 

„Žibutė“ pažymas su sąlyga, kad sutinka, kad jų asmens duomenys (vardas, pavardė, darbovietė) 

bus įtraukti į Parodos dalyvių bendrą sąrašą ir duomenys naudojami pažymai parengti.  

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Parodos organizatorius įsipareigoja neviešinti parodos dalyvių pateiktos asmeninės, kontaktinės 

informacijos. Parodos organizatorius, esant būtinybei, pasilieka teisę keisti taisykles, dalyvavimo 

sąlygas. 

______________________________ 
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Respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų  

vaikų kūrybinių darbų parodos 

„Rieda saulė per pasaulį“ nuostatų 

1 priedas 

 

 

DALYVIO ANKETA 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas,  

el. p., adresas 

 

Autoriaus vardas, amžius  

Vadovavusio darbui mokytojo 

vardas, pavardė,  

el. p.  

 

 


