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         PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,NYKŠTUKAS“                

VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ NUOTRAUKŲ VIRTUALIOS PARODOS 

„SAVAITĖ BE PATYČIŲ!“ PROJEKTO SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio (5-7m.), ir pradinio ugdymo amžiaus vaikų 

virtualios kūrybinių darbų  nuotraukų projekto ,,Savaitė be patyčių“ (toliau – paroda) nuostatai 

reglamentuoja parodos tikslą ir uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo ir organizavimo tvarką, 

terminus  ir apdovanojimą.                          

2. Paroda skirta paminėti  savaitę be patyčių., ugdyti tarpusavio santykius , puoselėti 

draugiškumą, toleranciją ir atskleisti meninės raiškos ir kūrybinius gebėjimus. 

3. Parodą organizuoja Panevėžio lopšelio-darželio „Nykštukas“ mokytoja-metodininkė: 

Daiva Jasiūnienė, mokytoja Ieva Simsonaitė , Sirupio 32, Panevėžys LT-36209. 

4. Parodos nuostatai skelbiami Panevėžio lopšelio-darželio „Nykštukas“ interneto 

svetainėje www.nykstukas.info  ir socialinio tinklo Facebook grupėje: 

www.facebook.com/Panev%C4%97%C5%BEio-lop%C5%A1elis-dar%C5%BEelis-

Nyk%C5%A1tukas-

339117504080592/?notif_id=1613049444209156&notif_t=page_fan&ref=notif 

 

5. II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

5. Tikslas – formuoti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.  

6. Uždaviniai: 

6.1. ugdyti draugiškumą, gerus santykius su bendraamžiais, atpažinti ir tinkamai reikšti 

savo emocijas, gerbti kitų jausmus, toleruoti jų pomėgius. 

6.2. sudaryti sąlygas vaikų meninės, kūrybinės saviraiškos sklaidai; 

6.3. skatinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, plėtojant kūrybiškumą, 

išradingumą. 

 

III. DALYVIAI 

7. Virtualioje parodoje kviečiami dalyvauti Panevėžio lopšelio–darželio ,,Nykštukas“  
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socialiniai partneriai: Panevėžio lopšelis–darželis ,,Pušynėlis“, Panevėžio „Žemynos“ progimnazija,  

Panevėžio rajono Krekenavos lopšelis–darželis ,,Sigutė“, Panevėžio rajono Baisogalos mokykla-

darželis, Rokiškio lopšelis–darželis,, Nykštukas“ Telšių lopšelis–darželis ,,Nykštukas“, Vilniaus 

lopšelis–darželis ,,Nykštukas“, Ukmergės lopšelis–darželis ,,Nykštukas“, Šiaulių rajono Kuršėnų 

lopšelis darželis ,,Nykštukas“  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo (5–7),  pradinio ugdymo 

įstaigų ugdytiniai su  pedagogais 

 

IV. PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

8. Virtuali kūrybinių darbų paroda bus vykdoma Panevėžio lopšelio-darželio 

„Nykštukas“  socialinio tinklo Facebook grupėje: www.facebook.com/Panev%C4%97%C5%BEio-

lop%C5%A1elis-dar%C5%BEelis-Nyk%C5%A1tukas-

339117504080592/?notif_id=1613049444209156&notif_t=page_fan&ref=notif nuo 2021-03-29 iki 

2021-03-31. 

9. Parodos reikalavimai: 

9.1. darbo tematika turi atitikti parodos idėją; 

9.2 parodos dalyviai, kurdami darbelius, pasirenka įvairias menines technikas ir 

priemones; 

9.3. Prie nuotraukos turi būti pateikiama informacija: vaiko vardas, pavardė, metai. 

(Times New Roman 14 dydžio paryškintu šriftu). 

9.4. atskirai atsiunčiama dalyvio anketą (priedas Nr. 1). 

9.5.darbus siųsti nuo nuo 2021-03-08 iki 2021-03-22, el.paštu nykstukas32@gmail.com  

V. APDOVANOJIMAS 

10. Mokytojoms dalyvavusioms virtualioje darbelių parodoje bus įteiktos pažymos. 

Pažymos bus siunčiamos dalyviui nurodytu elektroninio pašto adresu. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

11. Pateikdami vaikų darbus mokytojai atsakingi už tai, kad parodos dalyvių tėvai 

sutinka, jog jų vaikų darbai bus eksponuojami elektroninėje erdvėje. 

12. Dėl papildomos informacijos arba iškilus klausimams kreiptis; el. paštu –

jdaiva38@gmail.com mokytoja Daiva Jasiūnienė, ieva.simsonaite@gmail.com mokytoja Ieva 

Simsonaitė. 

13. Dalyvavimas šioje virtualioje parodoje reiškia autoriaus (-ių) sutikimą su visomis 

parodos sąlygomis. 
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Priedas Nr. 1 

 

DALYVIO ANKETA 

 

Įstaigos pavadinimas 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė 

 

 

El. paštas 

 

 

 

 

 

 


