
 

 

PATVIRTINTA 

Trakų r. Senųjų Trakų vaikų  

lopšelio-darželio direktoriaus  

2022 m. balandžio 27 d.  

įsakymu Nr. V-14 

 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

VAIKŲ VIRTUALIOS KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS 

„VAIKYSTĖS SPINDULĖLIS“ 

NUOSTATAI 

 Birželio 1 diena – minima tarptautinė vaikų gynimo diena. Mažo 

žmogaus didelės teisės, pareigos, norai... Mažo žmogaus didelis pasaulis... Visi vaikai yra 

svarbūs ir tūri teisę sakyti tai, ką galvoja, gyventi nieko nebijodami, žaisti ir mokytis. Trakų r. 

Senųjų Trakų vaikų lopšelis - darželis kasmet šiai dienai organizuoja renginį skirtą vaikams. 

Vaikus pradžiuginsime ne tik renginiu, bet ir kūrybinių darbelių nuotraukų paroda. 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Trakų r. Senųjų Trakų vaikų lopšelis - darželis organizuoja kūrybiškumo ugdymui skirtą 

respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų virtualią darbelių nuotraukų 

parodą "Vaikystės spindulėlis". 

2. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų virtualios parodos "Vaikystės 

spindulėlis" nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, reikalavimus dalyviams, organizavimo ir 

vykdymo tvarką.  

3. Paroda skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams, ugdytiniams bei jų 

tėvams dalintis kūrybiškomis idėjomis, paminėti tarptautinę vaikų gynimo dieną. 

4. Parodą organizuoja Trakų r. Senųjų Trakų vaikų lopšelis – darželis ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja Lina Šepkauskienė. Trakų g. 39A, Senųjų Trakų k., Senųjų Trakų sen., 21145 Trakų r. 

sav; telefonas: (8 528) 66268 ; elektroninis paštas: st.darzelis@yahoo.pl; internetinės svetainės 

adresas https://www.darzelis.senieji.trakai.lm.lt 

5. Nuostatai bus skelbiami socialinio tinklo Facebook 

paskyroje https://www.facebook.com/groups/3188164761458111 ir Trakų r. Senųjų Trakų vaikų 

lopšelio – darželio puslapyje https://www.darzelis.senieji.trakai.lm.lt  
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II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

6. Tikslas – skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų, ugdytinių bei jų tėvų 

kūrybiškumą, meninę vaizduotę. 

7. Uždaviniai: 

7.1. Lavinti mąstymą, vaizduotę, kūrybiškumą įgyvendinant kūrybines idėjas. 

7.2. Įgyvendinti kūrybinius sumanymus, naudojant įvairias medžiagas, technikas ir menines 

priemones. 

7.3. Skatinti pedagogų bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąją patirtimi. 

III PARODOS DALYVIAI 

8. Parodos dalyviai: Lietuvos Respublikos ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

mokytojai, ugdytiniai bei jų tėvai. Dalyvių skaičius neribojamas. 

IV. PARODOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA 

9. Parodai pateikiamos kūrybinių darbų nuotraukos. Darbai gali būti sukurti įvairia technika, 

naudojant įvairias medžiagas ir priemones. 

10. Pristatomų darbų skaičius iš vienos įstaigos neribojimas. 

11. Prie kūrybinių darbų nurodyti įstaigos pavadinimą, grupės pavadinimą, vaiko vardą, amžių, 

pedagogo vardą, pavardę. 

12. Kūrybinių darbų paroda vyks nuo 2022 balandžio 27 d. iki 2022 gegužės 30 d. socialinėje 

internetinėje Facebook grupėje: “VAIKYSTĖS SPINDULĖLIS”.  

13. Parodos darbų nuotraukas dalyviai talpina Facebook grupėje "VAIKYSTĖS SPINDULĖLIS" 

https://www.facebook.com/groups/3188164761458111 Išsamesnę informaciją apie parodą teikia 

parodos organizatorė Lina Šepkauskienė, el. paštas guana818@gmail.com 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

14. Parodos organizatoriai pasilieka teisę darbų nuotraukas pasilikti, publikuoti savo nuožiūra 

Trakų r. Senųjų Trakų vaikų lopšelyje-darželyje. 

15. Dalyvavimas šioje parodoje reiškia autoriaus sutikimą su parodos sąlygomis. Už asmens 

duomenų apsaugą bei autorių teisių pažeidimus atsako nuotraukas pateikę asmenys. 

16. Parodos dalyviams Facebook grupėje "VAIKYSTĖS SPINDULĖLIS" bus patalpinta 

padėka ir pažyma apie dalyvavimą parodoje. 
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