
PATVIRTINTA 

Kauno rajono švietimo centro 

direktorės 2021 m. vasario 23 d. 

įsakymu Nr. T1-45 

 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŢIAUS 

VAIKŲ, JŲ TĖVŲ, MOKYTOJŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ FOTOGRAFIJŲ PARODOS 

„ŢAISLAI IŠ ANTRINIŲ ŢALIAVŲ“ NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţiaus vaikų, jų tėvų (globėjų) ir mokytojų  

kūrybinių darbų fotografijų parodos „Ţaislai iš antrinių ţaliavų” (toliau - paroda), nuostatai 

parengti vadovaujantis Bendraisiais Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų bei kitų renginių 

nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2020 m. geguţės 5 

d. įsakymu Nr. ĮSAK-663, bei Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo 

švietimo įstaigų mokinių mokomųjų dalykų olimpiadų, konkursų ir kitų renginių 

organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno rajono savivaldybės 

administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 2016 m. gruodţio 6 d. įsakymu 

T1-139. 

2. Nuostatai reglamentuoja parodos tikslą ir uţdavinius, dalyvius, organizatorius ir 

organizavimo tvarką bei baigiamąsias nuostatas. 

 

II. PARODOS TIKSLAS IR UŢDAVINIAI 

 

3. Parodos tikslas – pasitelkiant laisvai pasirinktas menines technikas, antrinių ţaliavų 

priemones, gaminti ţaislus.   

4. Uţdaviniai: 

4.1. Supaţindinti vaikus, kaip gyventi švarioje aplinkoje, neteršti gamtos, daugelį atliekų 

tinkamai panaudoti dar kartą.  

4.2. Kūrybinio proceso metu bendrauti ir bendradarbiauti su įstaigos bendruomene, inicijuojant 

vaikų, tėvų ir mokytojų kūrybinę veiklą. 
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4.3. Ugdyti vaikų meninę, kūrybinę raišką, skatinti kūrybinį mąstymą, estetinį skonį, idėjų 

originalumą ir įvairovę, kuriant ţaislus iš antrinių ţaliavų. 

4.4. Surengti respublikinę kūrybinių darbų fotografijų parodą „Ţaislai iš antrinių ţaliavų“ 

Kauno r. Babtų lopšelio – darţelio internetinėje svetainėje. 

 

III. PARODOS DALYVIAI 

 

 5. Parodoje kviečiamos dalyvauti Lietuvos Respublikos ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų bendruomenės (ugdytiniai, jų tėvai, mokytojai). 

 

IV. PARODOS  ORGANIZATORIAI 

 

6. Parodą  organizuoja Kauno rajono Babtų lopšelis-darţelis, Kauno rajono švietimo centras. 

7. Organizacinė darbo grupė: 

7.1. Kauno rajono Babtų lopšelio-darţelio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojos Lina Lauraitienė ir Viltė Penkinaitė. Kontaktiniai telefono numeriai : 861236821; 

860680035; el. paštas: l.lauraitiene@gmail.com; penkinaite.vilte@gmail.com;  

7.2. Kauno rajono Babtų lopšelio-darţelio ikimokyklinio ugdymo mokytoja laikinai 

vykdanti direktoriaus funkcijas Rasa Penkinienė. 

7.3.   Kauno r. Švietimo centro metodininkė Rasa Sasnauskienė. 

 

V. ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

8. Parodos nuostatai skelbiami Babtų lopšelio-darţelio tinklapyje, internetinėje svetainėje adresu: 

https://www.darzelis.babtai.lm.lt/  

9. Vaikai su tėveliais ar mokytojais gamina ţaislus iš antrinių ţaliavų ir sukurtus darbus 

fotografuoja. 

10. Pagaminto ţaislo iš antrinių ţaliavų nuotrauką, parodai atsiųsti iki 2021 balandţio 4 d. 

elektroniniu pašto adresu: babtuprojektai@gmail.com. 

11. Parodai pateikiama:  

11.1. Spalvota skaitmeninė autoriaus darbelio nuotrauką JPG formatu su dalyvio kortele 

(Priedas Nr.1); 

11.2. Kiekvienoje skaitmeninėje nuotraukoje turi matytis parodos dalyvio kortelė, uţpildyta 

kompiuteriu (lentelės dydis 10x4, raidţių dydis 14), kurioje pateikiama informacija: autorių 

mailto:l.lauraitiene@gmail.com
mailto:penkinaite.vilte@gmail.com
https://www.darzelis.babtai.lm.lt/
file:///C:/Users/Viltė/Downloads/babtuprojektai@gmail.com
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ir mokytojos/ų vardas pavardė, ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas. Kūrėjų veidai 

nuotraukoje neturi būti matomi. 

11.3. Prie spalvotos skaitmeninės nuotraukos pridėti ir darbelio pavadinimą.  

12. Parodai  pateikti darbai nuotraukoje turi būti tvarkingi, uţbaigti, nesutepti ir nesuglamţyti. 

13. Iš vienos įstaigos siunčiami ne daugiau kaip 3 individualūs kūrybiniai darbai. 

14. Nuo 2021-04-05 iki 2021-04-30 ţaislų iš antrinių ţaliavų fotografijos bus patalpintos Kauno 

r. Babtų lopšelio-darţelio svetainėje https://www.darzelis.babtai.lm.lt/  

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Parodos dalyviai bus apdovanoti Babtų lopšelio-darţelio padėkos raštais, kurie juos pasieks 

nurodytu el. pašto adresu (Priedas Nr. 1.) 

17. Pateikdami vaikų darbus mokytojai atsakingi uţ tai, kad parodos dalyvių tėvai sutinka, jog 

jų vaikų darbai bei asmens duomenys (vardas, pavardė, amţius, ugdymo įstaiga) būtų 

naudojami padėkos išrašymui, parodos eksponavimui, viešinimui švietimo įstaigų, dalyvavusių 

parodoje, socialiniuose tinkluose. 

18. Mokytojams, padėjusiems bei paskatinusiems vaikus ir jų tėvus dalyvauti parodoje, 

pateikus jų kūrybinius darbus, bus parengta Kauno rajono švietimo centro paţyma (išsiunčiama 

nurodytu el. pašto adresu). Mokytojai sutinka, kad jų asmens duomenys (vardas, pavardė, 

darbovietė) bus naudojami paţymai parengti ir įtraukti bendrame sąraše.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.darzelis.babtai.lm.lt/
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1 Priedas 

 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŢIAUS 

VAIKŲ IR PEDAGOGŲ  KŪRYBINIŲ DARBŲ FOTOGRAFIJŲ PARODOS 

„ŢAISLAI IŠ ANTRINIŲ ŢALIAVŲ“ 

 

DALYVIO KORTELĖ 

 

Autoriaus vardas, pavardė, amţius  

Mokytojo vardas, pavardė   

Ugdymo įstaigos pavadinimas, el. paštas  

 


