
PATVIRTINTA 

Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus  

2018 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. V-42 

 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, 

TĖVŲ, MOKYTOJŲ IR KITŲ BENDRUOMENĖS NARIŲ NUOTRAUKŲ PARODOS  

„EGLUTĖ ŠIMTMEČIUI“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Respublikinės ikimokyklinio  ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų, mokytojų ir kitų 

bendruomenės narių kūrybinių darbų nuotraukų parodos „Eglutė šimtmečiui“ nuostatai nustato 

tikslą, uždavinius, dalyvius, laiką ir vietą, eigą ir baigiamąsias nuostatas. 

2. Nuotraukų parodą organizuoja Anykščių lopšelis-darželis „Žilvitis“. 

II SKYRIUS 

PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

3. Tikslas – Skatinant saviraišką, kūrybiškumą bei bendruomeniškumą,  stiprinti vaikų 

meninės kompetencijos įgūdžius, teikti kūrybinį džiaugsmą, ugdyti supratimą apie istorines, 

kalendorines šventes.   

4. Uždaviniai: 

4.1. kūrybiškai ir išradingai taikyti įvairias meninės raiškos formas, technikas, medžiagas; 

4.2. puoselėti kalendorinių švenčių tradicijas; 

4.3. skatinti vaikų, tėvų, mokytojų ir kitų bendruomenės narių iniciatyvumą ir 

bendruomeniškumą. 

III SKYRIUS 

PARODOS DALYVIAI,  VIETA IR LAIKAS 

5. Darbų parodoje dalyvauja respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, 

jų tėveliai, mokytojai, kiti bendruomenės nariai. 

6. Kūrybinių darbų nuotraukų paroda „Eglutė šimtmečiui“ vyks Anykščių lopšelyje-

darželyje „Žilvitis“ 2018 m. gruodžio 27 d. — 2019 m. sausio 18 d. laikotarpiu. 

IV SKYRIUS 

PARODOS ORGANIZAVIMAS 

7. Iki 2018 m. gruodžio 20 d. vaikai kartu su tėveliais, mokytojais puošia eglutę, dedikuotą 

Lietuvos šimtmečiui.  

8. Eglutės, pasitelkiant išmonę, puošiamos iš pačių įvairiausių medžiagų.  

9. Nufotografuojamas darbas, atspausdinamas spalvotu spausdintuvu (A4 dydžio formatu), 

laminuojamas. Kitoje darbo pusėje turi būti pridėta (priklijuota) kortelė (priedas Nr.1).  



10. Iš vienos ugdymo įstaigos prašome siųsti, pristatyti ne daugiau kaip 4 darbus. 

11. Darbus siųsti paštu ar pristatyti iki 2018 m. gruodžio 21 d. adresu: Anykščių lopšelis-

darželis „Žilvitis“, Muziejaus g. 20, 29147 Anykščiai. 

12. Darbai eksponuojami įstaigoje ir įstaigos internetiniame puslapyje 

www.zilvitis.anyksciai.lm.lt  

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

13. Iki 2019 m. sausio  31 d.  įstaigoms, dalyvavusioms respublikinėje  ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje „Eglutė šimtmečiui“, bus išsiųstos 

padėkos.  

14. Pasibaigus nuotraukų parodos laikui, darbai negrąžinami. 

15. Kūrybinės parodos organizatoriai: Asta Bakūrienė, vyr.auklėtoja, (8698 19661), 

Genovaitė Dubauskienė, vyr.auklėtoja, Neringa Tumėnienė pavaduotoja ugdymui (8677 96396). 

16. Informacija pasiteiravimui zilvicio.pavad@gmail.com  

 

____________________ 

 

Priedas Nr. 1 

 

AUTORIUS, AUTORIŲ 

GRUPĖ 

 

MOKYTOJO(Ų) VARDAS, 

PAVARDĖ 

 

ĮSTAIGOS PAVADINIMAS, 

TEL.NR.,  EL. PAŠTAS 
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