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KAUNO RAJONO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

KŪRYBINIŲ DARBŲ FOTOGRAFIJŲ PARODOS „ŠIRDELĖ IŠ ŠIRDIES“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kauno rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų 

fotografijų parodos „Širdelė iš širdies“  (toliau: paroda) nuostatai parengti vadovaujantis 

Bendraisiais Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų bei kitų renginių nuostatais, patvirtintais 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2020 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. ISAK-663, bei 

Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių 

organizavimo ir vykdymo aprašu, patvirtintu Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, 

švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 2016 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. T1-139. 

2. Parodos nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo 

tvarką, eigą ir dalyvavimo sąlygas. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Tikslas – skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumą, 

empatiją kuriant širdeles.  

4. Uždaviniai:  

4.1. Skatinti patirti teigiamų emocijų, pajusti bendrumo jausmą, kuriant širdeles. 

4.2. Ugdyti meninę, kūrybinę raišką, skatinti kūrybinį mąstymą bei estetinį skonį kūrybos 

procese panaudojant įvairias medžiagas ir technikas. 

4.3. Plėtoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendradarbiavimą. 

4.4. Organizuoti kūrybinių darbų fotografijų parodą.  

 

III. PARODOS ORGANIZATORIAI, DALYVIAI 

 

5. Parodą organizuoja Kauno r. Ringaudų pradinės mokyklos ikimokyklinio skyriaus 

darbo grupė ir Kauno r. Švietimo centras. 

6. Organizacinė darbo grupė: 



koordinatorė - Kauno r. Ringaudų pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Laura Kimantienė, 

organizatorės - Kauno r. Ringaudų pradinės mokyklos  ikimokyklinio ugdymo vyr. 

mokytoja Kristina Tamošiūnienė, priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Lina Petrauskaitė, 

Kauno r. Švietimo centro metodininkė Rasa Sasnauskienė. 

7. Parodoje kviečiami dalyvauti Kauno r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų ugdytiniai. 

 

IV. ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

8. Informacija apie parodą ir nuostatai skelbiami Kauno r. Ringaudų pradinės mokyklos  

svetainėje www.ringaudumokykla.lt ir https://www.facebook.com/RingauduPradineMokykla 

9. Švietimo įstaigų rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, 

nusprendę dalyvauti parodoje, užpildo dalyvio anketą (priedas Nr. 1) ir iki  2021 m. sausio 29 d.  

atsiunčia el. paštu: kristutevaikai@gmail.com 

10. Parodos dalyviai(vaikai) pasirenka įvairias technikas ir medžiagas ir gamina širdeles. 

11. Darbas gali būti individualus, grupinis. Darbų skaičius neribojamas. 

12. Nuotraukose neturi matytis vaikų veidų. Prie kūrybinio darbo turi būti padėta dalyvio 

kortelė (priedas Nr. 2), dalyvio duomenys turi aiškiai matytis. Darbų nuotraukas JPG formatu siųsti 

iki 2020 m. vasario 5 d. el paštu kristutevaikai@gmail.com   

13. Prie kiekvieno darbo siunčiamos nuotraukos laiške pridėti užpildytą dalyvio kortelę 

(priedas Nr. 2). 

14. Darbų nuotraukos bus viešinamos internetinėje svetainėje www.ringaudumokykla.lt ir 

mokyklos Facebook puslapyje https://www.facebook.com/RingauduPradineMokykla. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Parodos dalyviams elektroniniu paštu bus išsiųstos Kauno rajono Ringaudų pradinės 

mokyklos  padėkos. 

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

jog jų vaikų darbai bei asmens duomenys (vardas, pavardė, amžius, ugdymo įstaiga) būtų 

naudojami padėkos išrašymui, parodos eksponavimui, viešinimui švietimo įstaigų, dalyvavusių 

parodoje, Ringaudų pradinės mokyklos, Kauno rajono švietimo centro socialiniuose tinkluose. 

17. Mokytojai, sudarę sąlygas bei paskatinę vaikus dalyvauti parodoje ir atsiuntę 

nuotraukas gaus Kauno rajono Švietimo centro pažymas. Mokytojai sutinka, kad jų asmens 

http://www.ringaudumokykla.lt/
https://www.facebook.com/RingauduPradineMokykla
mailto:kristutevaikai@gmail.com
mailto:kristutevaikai@gmail.com


duomenys (vardas, pavardė, darbovietė) bus naudojami pažymai parengti ir įtraukti bendrame 

sąraše. Pažyma bus išsiųsta nurodytu elektroniniu paštu. 

18. Dėl papildomos informacijos arba iškilus klausimams kreiptis: el. paštu 

kristutevaikai@gmail.com  arba tel: +37063607642. 
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Priedas Nr.1 

 

KAUNO RAJONO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

KŪRYBINIŲ DARBŲ FOTOGRAFIJŲ PARODA  „ŠIRDELĖ IŠ ŠIRDIES“  

 

  DALYVIO ANKETA 

 

 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas 
 

Mokytojo vardas, pavardė, telefono numeris, 

elektroninio pašto adresas 

 

 
                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priedas Nr. 2 

 

KAUNO RAJONO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

KŪRYBINIŲ DARBŲ FOTOGRAFIJŲ PARODA  „ŠIRDELĖ IŠ ŠIRDIES“  

 

DALYVIO KORTELĖ 

 

Pildyti Times New Roman šriftu, 14 dydžiu. 

Dalyvio vardas, pavardė arba grupės 

pavadinimas (jeigu darbas bendras), vaiko(-ų) 

amžius. 

 

Mokytojo vardas, pavardė 
 

Ugdymo įstaigos pavadinimas 
 

 


