PATVIRTINTA
Panevėžio lopšelio-darželio „Varpelis“
direktoriaus 2022 m. kovo 21 d.
įsakymu Nr. V-35
PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS ,,VARPELIS“
RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ
LAUKO ERDVIŲ PARODA
„VELYKOS MŪSŲ KIEME“
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų paroda ,,Velykos mūsų
kieme“ (toliau-Paroda) nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, atsakingus vykdytojus,
dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką.
2. Paroda skirta šv.Velykoms paminėti, kurios šiais metais švenčiamos balandžio mėn. 1718 dienomis.
3. Parodos nuostatai skelbiami Panevėžio lopšelio-darželio „Varpelis“ internetinėje
svetainėje https://www.ldvarpelis.lt/ , „Facebook“ socialinio tinklalapio „Auklėtoja auklėtojai“ ir
„Velykos mūsų kieme“ grupėse.
II. PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4.

Tikslas

–

skatinti

respublikos

ikimokyklinių

mokyklų

vaikų

ir

pedagogų

bendradarbiavimą per kūrybinę saviraišką.
5. Uždaviniai:
5.1. Skatinti vaikų ir suaugusiųjų kūrybiškumą ir saviraišką;
5.2. Lavinti vaikų meninius gebėjimus, kuriant velykines dekoracijas iš pasirinktų
medžiagų;
5.3. Skatinti išbandyti įvairias kūrybines technikas naudojant STEAM metodikos elementus;
5.4. Kūrybiniais darbais papuošti savo įstaigos erdves.

III. PARODOS DALYVIAI
6. Parodoje kviečiame dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo amžiaus vaikus,
mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus ir kitus bendruomenės narius.
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IV. PARODOS ORGANIZAVIMAS
7. Parodą „Velykos

mūsų kieme“ organizuoja Panevėžio lopšelis-darželis ,,Varpelis”,

Sirupio g. 8, LT-35421 el. paštas varpelisdarz@gmail.com.
8. Parodą organizuoja:
Austėja Gaučienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, tel. 860495885.
Karolina Pakarklienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, tel. 864631331.
9. Koordinuoja – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Eglė Mačinskienė.
V. PARODOS ORGANIZAVIMAS IR TRUKMĖ
10. Parodos trukmė nuo 2022 m. balandžio 1 d. iki balandžio 17 d.
11. Norintys dalyvauti parodoje:
11.1. Papuošia įstaigos lauko erdvę šv. Velykų tematika.
11.2. Parodai sukurta lauko erdvė nufotografuojama ir nuotraukos talpinamos sukurtoje
uždaroje

„Facebook“

grupėje

„VELYKOS

MŪSŲ

KIEME“,

adresu

https://www.facebook.com/groups/543044827445074 nuo 2022 m. balandžio 1 d. iki balandžio
17 d.
11.3. Nuotraukų skaičius iš vienos įstaigos neribojamas.
11.4. Nuotraukose vaikų veidų neturėtų matytis.
11.5. Įkeldami nuotrauką, jos viršuje nurodomas miestas, įstaigos pavadinimas, mokytojo
vardas ir pavardė.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12. Dalyviai, pateikę darbus, gaus elektronines Panevėžio lopšelio-darželio „Varpelis“
direktoriaus padėkas ir pažymas apie dalyvavimą parodoje.
13. Asmuo, atsiųsdamas nuotraukas, patvirtina, kad yra jų autorius ir sutinka, kad
nuotraukos būtų publikuojamos viešojoje erdvėje. Už autorių teisių pažeidimus atsako nuotraukas
įkėlęs asmuo.
14. Dalyvavimas šioje parodoje reiškia autoriaus (-ių) sutikimą su visomis parodos
sąlygomis.
15. Parodos organizatoriai pasilieka teisę koreguoti parodos nuostatus.
16. Dėl papildomos informacijos kreiptis į parodos organizatorius.
__________________________________________
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