PATVIRTINTA
Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“
direktoriaus 2020 m. spalio 19 d.
įsakymu Nr. (1.3.)-V-1-78
RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ
VAIKŲ, TĖVŲ IR PEDAGOGŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS
„EGLUTĖ SKAROTA, EGLUTĖ ŽALIA“
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, tėvų ir pedagogų
kūrybinių darbų parodos „Eglutė skarota, eglutė žalia“ (toliau – paroda) nuostatai reglamentuoja
parodos tikslą, uždavinius, dalyvius, kūrybinių darbų pateikimo, organizavimo ir vykdymo tvarką.
2. Parodą organizuoja Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“.
3. Parodą inicijuoja – direktorė Renata Sakalauskienė, koordinuoja direktorės pavaduotoja
Ramutė Čelkevičienė. Kūrybinių darbų parodą rengia ir organizuoja – ikimokyklinio ugdymo
vyresniosios auklėtojos Daiva Kulvinskienė, Daiva Saldukaitytė, Nijolė Ausevičienė, auklėtoja
Živilė Jakimčikienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Reda Tumelienė.
4. Parodos nuostatai skelbiami Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ tinklalapyje
www.darzeliseglute.lt , Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“ Facebook paskyroje, Facebook
socialinio tinklalapio „Auklėtoja auklėtojai“ (idėjos, darbeliai, pamokėlių planai) grupės failuose.
II SKYRIUS
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
5. Parodos „Eglutė skarota, eglutė žalia“ tikslas – formuoti ikimokyklinio, priešmokyklinio
amžiaus vaikų meninės raiškos ir kūrybinius gebėjimus
6. Parodos uždaviniai:
6.1. Sutelkti respublikos ugdymo įstaigų bendruomenės narius.
6.2. Kūrybiškai ir išradingai taikyti įvairias meninės raiškos priemones gaminant eglutes.
6.3. Plėtoti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendradarbiavimą rajone,
respublikoje.
6.3. Sudaryti sąlygas atsiskleisti kūrybinei saviraiškai įvairiomis meninėmis priemonėmis,
išreiškiant savo idėjas ir sumanymus, naudojant kuo natūralesnes medžiagas.

III SKYRIUS
DALYVIAI
7. Parodoje kviečiami dalyvauti rajono, respublikos ikimokyklinio, priešmokyklinio
ugdymo įstaigų ugdytiniai, tėvai, pedagogai, bendruomenės nariai.

IV SKYRIUS
KŪRYBINIŲ DARBŲ PATEIKIMO, ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA
8. Parodos dalyviai kviečiami gaminti eglutes:
8.1. Darbas turi būti reljefinis, tvirtas, patvarus, tvarkingas, estetiškas, ne mažesnis nei A4
lapo (stačio) formato.
8.2. Eglutę mezgame, piname, rišame, drožiame, siuvame, lipdome, gaminame iš antrinių
žaliavų, konstruojame iš gamtinės medžiagos ar pagal jūsų sumanymą.
8.3. Prie pagamintos eglutės turi būti pritvirtinta ir pateikta informacija (dalyvio kortelė)
apie darbo autorių pagal pavyzdį (1 priedas), (pateikta pavyzdinė lentelė užpildoma spausdintinėmis
raidėmis Times New Roman paryškintuoju 14 šriftu.
8.4. Parodos darbų skaičius neribojamas.
8.5. Parodos darbus pristatyti nuo 2020 m. lapkričio 16 d. iki 2020 m. gruodžio 7 d.
adresu: Parodai „Eglutė skarota, eglutė žalia“
Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“
S. Nėries g. 31A, LT-70163, Vilkaviškis.
8.6. Dalyvio registracijos anketą (2 priedas) siųsti el. p. reda.tum@gmail.com iki 2020
m. lapkričio 27 d. Dalyvio registracijos anketą pildyti Times New Roman 12 šriftu.
8.7. Kūrybiniai darbai bus eksponuojami Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio “Eglutė“
galerijoje nuo 2020 m. gruodžio 9 d. iki 2021 m. sausio 6 d. Iš atsiųstų kūrybinių darbų bus
sukurtas filmukas, kurį patalpinsime Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ darželio
tinklalapyje www.darzeliseglute.lt ir darželio Facebook paskyroje, tinklalapyje „Auklėtoja
auklėtojai“ (idėjos, darbeliai, pamokų planai), socialiniame tinkle „YouTube“.
8.8. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į:
ikimokyklinio ugdymo vyresniąją auklėtoją Daivą Saldukaitytę tel. 8 615 29 286 arba el. p.
d.saldukaityte@gmail.com;
ikimokyklinio ugdymo vyresniąją auklėtoją Nijolę Ausevičienę tel. 8 653 22 505 arba el. p.
nauseviciene@gmail.com;
priešmokyklinio ugdymo pedagogę metodininkę Redą Tumelienę tel. 8 618 47 433 arba el.
p. reda.tum@gmail.com.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9. Parodos organizatoriai pasilieka teisę publikuoti darbus įstaigos internetinėje svetainėje,
socialiniuose tinklalapiuose, paskyrose, spaudoje, panaudosime, šventėse, ugdomojo proceso
įgyvendinime.
10. Darbai autoriams negrąžinami.
11. Visiems parodos dalyviams bus išsiųsti Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė‘
direktoriaus elektroniniai padėkos raštai (nurodytu elektroniniu paštu).
12. Dalyvavimas reiškia autoriaus sutikimą su visomis parodos sąlygomis.

____________________________________

Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo įstaigų vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybinių darbų
parodos „Eglutė skarota, eglutė žalia“
1 priedas

PARODOS „EGLUTĖ SKAROTA, EGLUTĖ ŽALIA“ DALYVIO KORTELĖ
Autoriaus vardas, pavardė
(didžiosiomis
spausdintinėmis
raidėmis Times New Roman
paryškintuoju 14 šriftu)
Pedagogo vardas, pavardė
Ugdymo įstaigos pavadinimas

Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo įstaigų vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybinių darbų
parodos „Eglutė skarota, eglutė žalia“
2 priedas
DALYVIO REGISTRACIJOS ANKETA
Ugdymo įstaigos pavadinimas
Ugdymo įstaigos adresas,
tel. nr.,
el. paštas
Pedagogo vardas, pavardė
Pedagogo el. paštas (kuriuo bus
siunčiamas padėkos raštas)
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