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RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ
KARPINIŲ PARODOS „LAIŠKAS KALĖDŲ SENELIUI“
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikinės ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų karpinių parodos „Laiškas
Kalėdų Seneliui“ nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja parodos „Laiškas Kalėdų Seneliui“
(toliau – parodos) tikslą, uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo, organizavimo ir apdovanojimo tvarką.
2. Paroda skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių nariams.
3. Projekto nuostatai skelbiami Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ tinklalapyje
www.sirvintuboruzele.lt.
II SKYRIUS
PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
4. Dėl COVID-19 viruso pandemijos šventės tapo visiškai kitokios, todėl norime vaikams
perduoti Kalėdų šventės idėją, atnešti teigiamus įspūdžius ir palikti malonius prisiminimus, uždegti
norą ieškoti, kurti, taip įprasminant šventės svarbą.
5. Parodos tikslas – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninę raišką bei
kūrybinius gebėjimus, bendradarbiaujant ugdytiniams, jų šeimų nariams, pedagogams, kitiems įstaigos
bendruomenės nariams.
6. Uždaviniai:
6.1. Padėti atsiskleisti kūrybiškumui ir saviraiškai.
6.2. Skatinti kūrybinį bendradarbiavimą tarp Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų.
6.3. Surengti karpinių parodą „Laiškas Kalėdų Seneliui“ Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“
foje ir facebook tinklalapyje.
III SKYRIUS
DALYVIAI
7. Parodos dalyviai – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai, jų tėvai,
pedagogai ir kiti įstaigos bendruomenės nariai.

IV SKYRIUS
REIKALAVIMAI KŪRYBINIAMS DARBAMS
8. Dalyviai karpinius karpo iš popieriaus.
9. Karpinio dydis – A4 formato lapas.
10. Darbai gali būti individualūs arba kolektyviniai.
11. Ugdymo įstaigos gali pateikti neribotą kiekį kūrybinių darbų.
12. Darbai turi atitikti parodos reikalavimus.
13. Kartu su karpiniu atsiųsti dalyvio anketą (žr. 1 priedas). Priedas turi būti užpildytas
didžiosiomis raidėmis, šriftas Times New Roman, šrifto dydis 12.
14. Darbai siunčiami iki 2020 m. gruodžio 15 d. adresu: Širvintų lopšelis-darželis „Boružėlė“,
Jaunimo g. 16, LT-19113, Širvintos.
V SKYRIUS
PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA
15. Paroda organizuojama etapais:
15.1. I etapas. Darbų pateikimas iki 2020 m. gruodžio 15 d.
15.2. II etapas. Karpinių parodos „Laiškas Kalėdų Seneliui“ eksponavimas Širvintų lopšeliodarželio „Boružėlė“ foje ir facebook tinklalapyje vyks nuo 2020 m. gruodžio 16 d. iki 2021 m. sausio 6
d.
15.3. III etapas. Kūrybinių darbų autorių apdovanojimas.
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Organizatoriai neatsako už siuntimo metu dingusius, pažeistus ar sugadintus darbus.
17. Parodos sąlygų neatitinkantys darbai arba pateikti pasibaigus terminui nebus eksponuojami.
18. Darbai autoriams negrąžinami.
19. Visi parodos dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais. Padėkos raštus išsiųsime dalyvio
anketoje nurodytu elektroniniu paštu.
20. Parodos organizatoriai pasilieka teisę publikuoti darbus įvairiuose leidiniuose, erdvėse ir
tinklalapiuose.
21. Parodos nuostatus parengė Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo
auklėtoja Aistė Šilgalienė, metodininkė Kristina Lieparskienė, socialinė pedagogė Inga Maslinskienė.
22. Parodos koordinatorė – metodininkė Kristina Lieparskienė, tel. Nr. (8 382) 52 355.
23. Informaciją parodos klausimais teikia Aistė Šilgalienė el. paštu aistesil@gmail.com
_______________________

1 priedas
RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ
KARPINIŲ PARODOS „LAIŠKAS KALĖDŲ SENELIUI“
DALYVIO ANKETA

Ugdymo įstaigos pavadinimas, adresas, el.
paštas.
Pedagogo vardas, pavardė, el. paštas.

Autoriaus vardas, pavardė, amžius, grupės
pavadinimas.

