PATVIRTINTA
Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Kregždutė“
direktoriaus 2021 m. gegužės 18 d.
įsakymu Nr. UP-1-31

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIŲ UGDYMO
ĮSTAIGŲ SVEIKINIMŲ PARODOS ,,AUKSINIAI METAI“ KLAIPĖDOS LOPŠELIODARŽELIO ,,KREGŽDUTĖ“ 60 METŲ JUBILIEJAUS PROGA NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Virtualios Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos
sveikinimų parodos ,,Auksiniai metai“ (toliau - Virtuali paroda) nuostatai reglamentuoja tikslą,
uždavinius, dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką.
2. Virtualios sveikinimų parodos iniciatorės – Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Kregždutė“
direktorė Liudmila Danielevičienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Astra Paldavičienė.
3. Virtualios sveikinimų parodos organizatorės ikimokyklinio ugdymo mokytojos:
Neringa Minkevičenė, el. p. neringaminkeviciene@gmail.com, Auksė Gibaitė, el. p.
auksegibaite@gmail.com.
4. Virtualios sveikinimų parodos nuostatai skelbiami Klaipėdos lopšelio-darželio
,,Kregždutė“ interneto svetainėje https://kregzduteld.lt/, tel. (8 46) 314 753.
II SKYRIUS
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
5. Virtualios sveikimų parodos tikslas – 60 metų proga lopšelyje-darželyje ,,Kregždutė“
organizuojamas virtualus sveikinimų pristatymas, kuriuo metu kitų Lietuvos darželių mokytojai,
vaikai, kiti bendruomenės nariai filmuotu įrašu sveikina lopšelį-darželį ,,Kregždutė“ jubiliejaus proga
arba pateikia savo kūrybinius darbus.
6. Uždaviniai:
6.1. parengti įrašus su sveikinimais, kurių trukmė nuo 1-2 minučių;
6.2. kartu su Lietuvos darželių mokytojais parengti kūrybinius darbus, kuriuose būtų
atvaizduojama kregždutė ir skaičius 60;
6.3. paskatinti Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio švietimo įstaigų mokytojus ir
tėvus bendradarbiauti ir dirbti komandoje, organizuojant virtualią sveikinimų parodą;
6.4. patirti daug teigiamų emocijų, įspūdžių, atradimų.
III SKYRIUS
DALYVIAI
7. Sveikinimų virtualioje parodoje kviečiami dalyvauti Klaipėdos ir kitų Lietuvos
miestų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai, jų tėvai, mokytojai, kiti
bendruomenės nariai.

IV SKYRIUS
REIKALAVIMAI VIRTUALIŲ SVEIKINIMŲ PATEIKIMUI
8. Darbų skaičius ribojamas. Dalyvaujančios įstaigos turi atsiųsti pasirinktinai 1
kokybišką skaitmeninę nuotrauką, kurioje pateikiamas kūrybinis darbas arba nufilmuotas sveikinimas
iki 2 min. jubiliejaus proga.
9. Parodai pateikiami individualūs, kolektyviniai, tėvų ir vaikų bendri darbai.
10. Kūrybiniai darbai gali būti sukurti panaudojant įvairias menines raiškos priemones
(piešimas, spalvota aplikacija, lipdymas, mezgimas, siuvimas ir kt.). Svarbus akcentas kregždutė ir
skaičius 60.
11. Visų siunčiamų fotografijų dydis neturi viršyti 5 MB, formatas - JPG (JPEG) ir
video formatas MP4 apie 120 sek.
12. Prie kiekvieno kūrybinio darbo turi būti kompiuteriu užpildyta parodos dalyvio
kortelė (priedas Nr. 1), kurioje pateikiama informacija: autoriaus vardas ir pavardė, miestas,
ikimokyklinio ugdymo įstaigų pavadinimas. Šrifto dydis - 14.
13. Vaizdo įrašus ir kūrybinių darbų nuotraukas dalyviai siunčia iki 2021 m. birželio
11 d. el. paštu neringaminkeviciene@gmail.com – sveikinimų parodai ,,Auksiniai metai“ (pateikite
dalyvio kortelę su dalyvio duomenimis).
14. Iškilus klausimams informacija teikiama telefonu 8 622 08604 (ikimokyklinio
ugdymo mokytoja Neringa Minkevičienė) ir el. p. neringaminkeviciene@gmail.com.
V SKYRIUS
DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
15. Visi vaizdo įrašų ir kūrybinių darbų virtualios parodos dalyviai bus apdovanoti
Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Kregždutė“ direktoriaus padėkos raštais. Padėkos raštai bus išsiųsti
nurodytu el. paštu (pateikti tikslų dalyvio el. paštą, kuriuo bus siunčiamos padėkos ir pažyma).
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Autorius, pateikdamas vaizdo įrašo sveikinimą ar kūrybinių darbų nuotraukas
virtualiai parodai, patvirtina, kad yra jų autorius. Už autorinių teisių pažeidimus atsako vaizdo įrašus
ir kūrybinių darbų nuotraukas pateikę asmenys.
17. Visą informaciją apie parodą teikia:
17.1. ikimokyklinio ugdymo mokytoja Neringa Minkevičienė tel. 8 622 08604, el. p.
neringaminkeviciene@gmail.com;
17.2. ikimokyklinio ugdymo mokytoja Auksė Gibaitė, el. p. auksegibaite@gmail.com.

Priedas Nr.1
RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIŲ UGDYMO
ĮSTAIGŲ SVEIKINIMŲ PARODOS ,,AUKSINIAI METAI“ KLAIPĖDOS LOPŠELIODARŽELIO ,,KREGŽDUTĖ“ 60 METŲ JUBILIEJAUS PROGA
DALYVIO KORTELĖ

Įstaigos pavadinimas, miestas
Autoriaus vardas, pavardė
Mokytojo(-ų)
vardas,
pavardė,
kvalifikacinė kategorija, el. paštas
Sveikinimo/kūrybinio darbo pavadinimas
Vaikų amžius

