
PATVIRTINTA 

Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos 

direktoriaus 2019 m. sausio 11 d. 

įsakymu Nr. V-6 

 

  RESPUBLIKINĖS PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ  

KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „NAMAI TEN, KUR GYVENI“  NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.  Respublikinės priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodos „NAMAI TEN, KUR 

GYVENI“ (toliau - Paroda) nuostatai reglamentuoja tikslą, uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo ir 

organizavimo tvarką. 

2. Parodą organizuoja Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos priešmokyklinio ugdymo pedagogės Kristina 

Povilavičienė, Ramunė Klymantienė, Vida Strazdienė ir Vilma Tuganauskienė. Parodos koordinatorė 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Petrikienė. 

3. Paroda skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti, atskleidžiant mūsų krašto grožį. 

4. Kūrybinių darbų parodos nuostatai skelbiami ,,Spindulio“ progimnazijos tinklalapyje –

www.spindulioprogimnazija.lt 

5. Parodos tikslas – ugdyti  ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninę raišką, kūrybinius 

gebėjimus, siekiant atskleisti Lietuvos krašto gamtos, architektūros objektų įvairovę, pasididžiavimą 

savo šalimi, gyvenamąja vieta.  

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

6. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos respublikos priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai.  

7. Dalyvių paraiškas siųsti iki sausio 30 d. elektroniniu paštu spindulioprogimnazija@gmail.com            

(priedas Nr.1).  

8. Kūrybiniai darbai pristatomi iki 2018 m. vasario 8 d. adresu: Vilniaus „Spindulio“ progimnazija,  

R. Jankausko g. 17,Vilnius.   

9. Prie kiekvieno darbo dešinės pusės kampe turi būti priklijuota dalyvio anketa 12 šriftu (priedas Nr.2). 

10. Paroda vyks Vilniaus „Spindulio“ progimnazijoje nuo 2018 m. vasario 11 d. iki vasario 22 d.  

11. Pateikiami kūrybiniai darbai turi atitikti parodos temą: 

11.1. Darbuose turi būti pavaizduotos ypatingos istorinės, unikalaus kraštovaizdžio ar architektūrinės, 

išskirtinės, tik tam kraštui, kuriame gyvena autorius, vietos. 

11.2. Darbai gali  būti atlikti įvairia technika, priemonėmis. 

11.3. Parodai pateikiami individualūs arba kolektyviniai darbai. 

11.4. Piešinių formatas A3. 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

12. Visi dalyviai bus apdovanoti organizatorių padėkos raštais. 

13. Pasibaigus parodai darbai negražinami. 

14. Informacija pasiteiravimui - Kristina Povilavičienė, tel. Nr. 864596008. 

mailto:spindulioprogimnazija@gmail.com


 

 

                                                                                                                                  Priedas Nr.1 

 

 

 

Kūrybinių darbų parodos  

„NAMAI TEN, KUR GYVENI“ 

DALYVIO/DALYVIŲ PARAIŠKA 

 

Autoriaus (autorių) vardas, 

pavardė, vaiko amžius 

 

Darbo pavadinimas 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė  

Ugdymo įstaigos pavadinimas, 

adresas 

 

Ugdymo įstaigos elektroninis 

paštas 

 

Kontaktinio asmens tel. Nr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                  Priedas Nr. 2 

 

 

 

Kūrybinių darbų parodos  

„NAMAI TEN, KUR GYVENI“ 

DALYVIO ANKETA 

 

 

Autoriaus (autorių) vardas, pavardė, amžius 

 

Darbo pavadinimas 

 

Pedagogo vardas ir pavardė 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas 

 

 

 


