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PATVIRTINTA 

Kauno rajono Švietimo centro 

direktorės  

2021 m. sausio mėn. 13 d. 

įsakymu Nr. T1-7 

 

  

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

VAIKŲ PIEŠINIŲ FOTOGRAFIJŲ PARODOS ,,PIEŠIU LIETUVAI” NUOSTATAI 

   

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų piešinių fotografijų 

parodos „Piešiu Lietuvai“ (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.  

3. Parodos nuostatai skelbiami Kauno r. Ringaudų tinklapyje http://www.ringaudumokykla.lt, 

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

  

II. TIKSLAS IR UŢDAVINIAI  

4. Parodos tikslas – puoselėti vaikų tautinę ir pilietinę savimonę, skatinti kūrybiškumą, 

meninę raišką.  

Parodos uţdaviniai:  

4.1 Ugdyti pagarbą, meilę savo kraštui, tėvynei. 

4.2 Puoselėti vaikų saviraišką, kūrybinius ir meninius gebėjimus.   

4.3 Skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių 

bendradarbiavimą, plėtojant pilietiškumą. 
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III. DALYVIAI  

5. Parodos dalyviai - Lietuvos švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikai.  

 

IV. PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA  

6. Renginį organizuoja Kauno r. Ringaudų pradinė mokykla ir Kauno rajono švietimo centras. 

7. Renginį koordinuoja – Ringaudų pradinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui tel. (8 

37) 563144.  

8. Renginio organizacinė darbo grupė: Ringaudų pradinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo 

vyr. mokytoja Lina Petrauskaitė, ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Kristina 

Tamošiūnienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Erika Pliaugienė,  Kauno rajono švietimo 

centro metodininkė Rasa Sasnauskienė. 

9. Darbai atliekami ant A4 formato lapo, naudojant įvairias meninės raiškos priemones ir 

technikas.  

10. Kiekvieno piešinio dešinės pusės apačioje, pritvirtinama dalyvio kortelė (priedas Nr.2) 

(Times New Roman   14 dydžio paryškintu šriftu).  

11. Parodai piešinių fotografija siunčiama su pritvirtinta dalyvio kortele(priedas Nr.2), atskirai 

atsiunčiama dalyvio anketa (priedas Nr.1). 

12. Parodai pateikiamos piešinių fotografijos turi atitikti kūrybinių darbų parodos tikslus, 

uždavinius (raktiniai žodžiai: Lietuva, laisvė,  tėvynė, Lietuvos simboliai, žymūs objektai, 

vietos ir pan.).  

13. Parodai pateikiami individualūs arba kolektyviniai kūrybiniai darbai, nuotraukų skaičius 

ribojamas: iš vienos įstaigos siunčiamos ne daugiau kaip 5 piešinių fotografijos. 

14. Piešinių fotografijas siųsti iki 2021 m. vasario 11 d.  el. paštais: lina1977.lp@gmail.com, 

erika.pliaugiene@hotmail.com. 

15. Piešinių fotografijų paroda nuo 2021 m. vasario 15 d. bus eksponuojama Kauno r. Ringaudų 

mokyklos tinklalapyje  https://www.facebook.com/RingauduPradineMokykla  ir Facebook 

puslapyje  http://www.ringaudumokykla.lt. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

16. Mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, sudariusiems sąlygas bei paskatinusiems 

vaikus ir jų tėvus(globėjus) dalyvauti parodoje ir atsiuntusiems nuotraukas bus parengtos ir 

duotu el. paštu atsiųstos Kauno rajono švietimo centro pažymos. Mokytojai ir švietimo 

mailto:lina1977.lp@gmail.com
mailto:erika.pliaugiene@hotmail.com
https://www.facebook.com/RingauduPradineMokykla
http://www.ringaudumokykla.lt/
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pagalbos specialistai sutinka, kad jų duomenys (vardas, pavardė, darbovietė) bus naudojami 

padėkoms ir pažymoms parengti ir įtraukti bendrame sąraše.  

17. Visi parodos dalyviai gaus Ringaudų pradinės mokyklos padėkas elektroniniu paštu 

(prašome nurodyti teisingą elektroninį paštą).  

18. 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 interneto puslapyje 

www.ringaudumokykla.lt, Kauno rajono švietimo centro socialiniuose tinkluose. 

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

lina1977.lp@gmail.com  arba tel.: +37068147644. 

20. Dalyvavimas šioje parodoje reiškia autoriaus(-ių) sutikimą su visomis parodos sąlygomis.  

                                _____________________________________ 
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Priedas Nr.1  

  

  

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

VAIKŲ PIEŠINIŲ FOTOGRAFIJŲ PARODOS  „ PIEŠIU LIETUVAI” 

 DALYVIO ANKETA  

  

    Autoriaus (autorių) vardas, pavardė, amţius    

    Pedagogo vardas, pavardė, pareigos, el. paštas    

    Ugdymo įstaigos pavadinimas, adresas    
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Priedas Nr.2  

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

VAIKŲ PIEŠINIŲ FOTOGRAFIJŲ PARODOS  „PIEŠIU LIETUVAI” 

DALYVIO KORTELĖ 

  

Autorius (vardas, amţius)  

Pilnas įstaigos pavadinimas  

 

RAŠYTI: Times New Roman, 14 šriftas, paryškintas, teksto lygiavimas kairėje.  

  

  

 


