
                                                                  PATVIRTINTA 

                                                                                             Panevėžio vaikų lopšelio-darželio 

                                                                                       „Nykštukas“ direktorės 2022 m. 

                                                                                           rugsėjo   30 d. įsakymu Nr. V-137 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“  KŪRYBINIO  PROJEKTO 

NUOSTATAI 

I . BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Panevėžio lopšelio-darželio „Nykštukas“ kūrybinio projekto (toliau - Projektas) nuostatai 

reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką. 

2. Projektą organizuoja Panevėžio lopšelis-darželis „Nykštukas“, Sirupio 32, Panevėžys LT-

36209. 

3. Parodos nuostatai skelbiami Panevėžio lopšelio-darželio „Nykštukas“ elektroniniame dienyne 

„Mūsų darželis“, Facebook paskyroje, internetinėje svetainėje https://www.nykstukas.info/  

 

II.  TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

2. Tikslas – sukurti Panevėžio lopšelio-darželio „Nykštukas“ emblemą darželio 55-ečio proga. 

3. Uždaviniai: 

3.1 Atskleisti dalyvių kūrybiškumą  kuriant  „Nykštuko“  emblemai piešinį. 

3.2 Suorganizuoti sukurtų  emblemų parodą įstaigos Facebook paskyroje. 

3.3 Išrinkti vieną „Nykštuko“ piešinį, kuris taps lopšelio-darželio „Nykštukas“ emblema. 

 

III. DALYVIAI 

4. Projekto dalyviai – Panevėžio lopšelio-darželio „Nykštukas“ ugdytiniai, jų šeimos nariai, mokytojai 

ir kiti bendruomenės nariai.  

 

IV. ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 

5. Kūrybinį projektą organizuoja Panevėžio vaikų lopšelis – darželis „Nykštukas“ darbo grupė: 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ieva Simsonaitė, meninio ugdymo mokytoja Birutė Karzaitė-Živelė, 

mokytoja metodininkė Sandra Jatulienė, koordinatorė - direktorės pavaduotoja ugdymui Alina 

Cucėnienė, tel.: 8-45-436277, el. p.: pan.nykstukas@gmail.com  
8. Projektas vykdomas dviem etapais: 

8.1 I etapas. Nuo 2022 m. spalio 1 dienos iki spalio 14 dienos ant A4 formato lapo, spalvotais 

flomasteriais kuriama lopšelio-darželio „Nykštukas“ emblema. Emblemą gali kurti mokytojai, vaikai 

arba mokytojai ir vaikai, vaikai ir tėveliai kartu. 

8.2 II etapas. Nuo 2022 m. spalio 17 dienos iki spalio 21 dienos – lopšelio-darželio „Nykštukas“ 

Facebook paskyroje organizuojama emblemų paroda ir vykdomas balsavimas. Daugiausiai „patinka“ 

surinkusi emblema išrenkama Panevėžio lopšelio-darželio „Nykštukas“ ženklu. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

9. Organizatoriai, esant būtinybei,  pasilieka teisę keisti taisykles, dalyvavimo sąlygas. 

10. Darbai neatitinkantys projekto nuostatų, nebus publikuojami. 

11. Projekto dalyviai sutinka, kad projekto organizatoriai renginio metu gali fotografuoti emblemai 

skirtus piešinius, o nuotraukas laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti nekomerciniais tikslais, talpinti 

įstaigos internetinėje svetainėje ir Facebook paskyroje.  
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