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       Kauno rajono švietimo centro 

                                                                                                     direktorės 2021 m. kovo 9 d.     

                                                                                                     įsakymu Nr. T1- 53 

 

   

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

VAIKŲ KŪRYBINIŲ ERDVINIŲ DARBELIŲ FOTOGRAFIJŲ PARODOS 

,,KIAUŠINĖLIS PATS GRAŢIAUSIAS, KIAUŠINĖLIS PATS MARGIAUSIAS” 

NUOSTATAI 

   

I. BENDROJI DALIS  

1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţiaus ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių 

erdvinių darbelių fotografijų parodos „Kiaušinėlis pats graţiausias, kiaušinėlis pats margiausias” 

(toliau - paroda), nuostatai parengti vadovaujantis Bendraisiais Lietuvos mokinių olimpiadų, 

konkursų bei kitų renginių nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2020 m. geguţės 5 d. įsakymu Nr. ISAK-663 ir 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. gruodţio 6 d. įsakymu Nr. T1- 139. 

2. Nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, uţdavinius, dalyvius, darbų pateikimo, organizavimo, 

vykdymo tvarką, eigą, dalyvavimo sąlygas.  

II. TIKSLAS IR UŢDAVINIAI 

 

3. Parodos tikslas – Skatinti vaikų kūrybiškumą ir meninį supratimą, kuriant erdvinius 

kūrybinius darbelius, teikiant ţinių apie Velykų simbolį – margutį. 

4. Parodos uţdaviniai:  

4.1. Gilinti vaikų ţinias apie Velykų margučių reikšmę, simboliką, tradicijas, ugdyti pagarbą 

ir meilę lietuvių liaudies tradicijoms ir papročiams. 

4.2. Puoselėti vaikų saviraišką, kūrybinius ir meninius sugebėjimus, kuriant erdvinius 

darbelius.  

4.3. Skatinti aktyvų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, tėvų, pedagogų 

bendradarbiavimą.    
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III. PARODOS ORGANIZATORIAI 

 

5. Fotografijų parodos organizatorius yra Kauno r. Ringaudų pradinė mokykla (Kauno r. Ringaudų 

pradinė mokykla, Gėlių g. 2, 53332 Ringaudai, Kauno r., el. paštas: info@ringaudumokykla.lt) ir 

Kauno r. švietimo centras. 

6. Organizacinė darbo grupė: 

6.1. Kauno r. Ringaudų pradinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Lina 

Petrauskaitė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Erika Pliaugienė, ikimokyklinio ugdymo vyr. 

mokytoja Kistina Tamošiūnienė. 

6.2. Kauno r. švietimo centro metodininkė Rasa Sasnauskienė. 

IV. DALYVIAI  

7. Parodos dalyviai - Lietuvos švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţiaus vaikai, 

jų tėvai (globėjai), pedagogai, švietimo pagalbos specialistai (toliau – pedagogai).  

 

V. PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA  

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

Kauno r. Ringaudų pradinės mokyklos facebook puslapyje 

https://www.facebook.com/RingauduPradineMokykla .  

9. Parodos dalyviai kuria erdvinius darbelius, naudojant įvairias meninės raiškos priemones ir 

technikas. Kiekvieno darbelio apačioje, pritvirtinama darbo etiketė  (Times New Roman  14 dydţio 

paryškintu šriftu) Ţr. (priedas Nr.2). 

10. Parodai pateikiamos erdvinių darbelių fotografijos turi atitikti kūrybinių darbų parodos tikslus, 

uţdavinius (raktiniai ţodţiai: erdvinis, margutis, Šv. Velykos, marginimo raštai, simboliai ir pan.). 

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

ribojamas: iš vienos įstaigos siunčiamos ne daugiau kaip 5 erdvinių darbelių fotografijos. Darbelių 

fotografijos siunčiamos, pridedant darbo dalyvio kortelę (priedas Nr.1). 

12. Darbelių fotografijas siųsti iki 2021m. kovo 28 d.  el. paštu: 

Erika.Pliaugiene@ringaudumokykla.lt 

mailto:info@ringaudumokykla.lt
http://www.ringaudumokykla.lt/
https://www.facebook.com/RingauduPradineMokykla
mailto:Erika.Pliaugiene@ringaudumokykla.lt


3 
 

13. Darbelių fotografijų paroda nuo 2021 m. balandţio 01 d. bus eksponuojama Kauno r. 

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

facebook puslapyje  http://www.ringaudumokykla.lt   

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. 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 paţymos.  

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

(prašome nurodyti teisingą elektroninį paštą). 

16. Mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai sutinka, kad jų duomenys (vardas, pavardė, 

darbovietė) bus naudojami padėkoms ir paţymoms parengti ir įtraukti bendrame sąraše. 

17. Pateikdami vaikų darbus mokytojai atsakingi uţ tai, kad parodos dalyvių tėvai sutinka, jog jų 

vaikų darbai bei asmens duomenys (vardas, pavardė, amţius, 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. 

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

Erika.Pliaugiene@ringaudumokykla.lt  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/RingauduPradineMokykla
http://www.ringaudumokykla.lt/
http://www.ringaudumokykla.lt/
mailto:Erika.Pliaugiene@ringaudumokykla.lt
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                                                                                                                                        Priedas Nr.1  

  

  

RESPUBLIKINĖS ERDVINIŲ DARBELIŲ FOTOGRAFIJŲ PARODOS „KIAUŠINĖLIS 

PATS GRAŢIAUSIAS, KIAUŠINĖLIS PATS MARGIAUSIAS” DALYVIO ANKETA  

  

    Autoriaus (autorių) vardas, pavardė, amţius    

    Pedagogo vardas, pavardė, pareigos, el. paštas    

    Ugdymo įstaigos pavadinimas   
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Priedas Nr.2  

RESPUBLIKINĖS ERDVINIŲ DARBELIŲ FOTOGRAFIJŲ PARODOS „KIAUŠINĖLIS 

PATS GRAŢIAUSIAS, KIAUŠINĖLIS PATS MARGIAUSIAS” DARBO ETIKETĖ 

  

Autorius (vardas, amţius)  

Pilnas įstaigos pavadinimas  

 

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

  

  

 


