PATVIRTINTA
Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos
direktoriaus 2021 m. sausio 6 d.
įsakymu Nr.V-5
RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ
KŪRYBINIŲ DARBŲ VIRTUALIOS PARODOS „PLAZDĖK, TRISPALVE, PLAZDĖK!“
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.

Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų virtualios parodos
„PLAZDĖK, TRISPALVE, PLAZDĖK!“ (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. Parodos koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa
Petrikienė.
3. Paroda skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti.
4. Kūrybinių

darbų

parodos

nuostatai

skelbiami

,,Spindulio“

progimnazijos

tinklalapyje

–

www.spindulioprogimnazija.lt
5. Parodos tikslas – įvairiais būdais ir priemonėmis pavaizduoti Lietuvos nacionalinį simbolį TRISPALVĘ, ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninę raišką, kūrybinius
gebėjimus.

II. PARODOS ORGANIZAVIMAS
6. Parodoje gali dalyvauti 4-6 metų amžiaus vaikai, jų šeimų nariai ir pedagogai.
7. Dalyvių paraiškas (priedas Nr.1) siųsti iki 2021 m. sausio 31 d. elektroniniu paštu:
administratorius@spindulio.vilnius.lm.lt .
8. Pedagogai ar šeimų nariai kūrybinius darbus nufotografuoja ir atsiunčia elektroniniu paštu:
administratorius@spindulio.vilnius.lm.lt iki 2021 vasario 9 d.
9. Nuotraukoje aiškiai turi matytis dalyvio kortelė (Priedas Nr. 2) arba kortelės informacija gali būti
pateikta ant nuotraukos. Nuotraukose neturi matytis vaikų veidų.
10. Paroda vyks Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos interneto svetainėje adresu:
www.spindulioprogimnazija.lt, nuo 2021 m. vasario 12 d. iki kovo 13 d.
11. Pateikiami kūrybiniai darbai turi atitikti parodos temą:
11.1. Darbuose turi būti pavaizduota Lietuvos trispalvė.

11.2. Parodoje dalyvaujantys vaikai individualiai ar grupelėmis iš įvairių medžiagų, įvairiomis
technikomis, mokyklos ar namų aplinkoje atlieka ( piešia, dėlioja, aplikuoja, konstruoja, veria, stato ir t.t.)
kūrybinius darbus.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12. Visi dalyviai bus apdovanoti organizatorių padėkos raštais.
13. Informacija pasiteiravimui - Kristina Povilavičienė, tel. Nr. +370 645 96008.

Priedas Nr.1

Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazijai
Kūrybinių darbų virtualios parodos
„ PLAZDĖK, TRISPALVE, PLAZDĖK! “
DALYVIO/DALYVIŲ PARAIŠKA

Dalyvio vardas ir pavardė,
amžius
Pedagogo vardas ir pavardė
Ugdymo įstaigos pavadinimas ir
adresas
Ugdymo įstaigos elektroninis
pašto adresas
Kontaktinio asmens tel. Nr.

Priedas Nr. 2
Dalyvio kortelė
Dalyvio vardas, pavardė, amžius
Ugdymo įstaigos pavadinimas, šalis

