PATVIRTINTA
Palangos lopšelio–darželio ,,Nykštukas”
direktoriaus 2019 m. vasario 13 d.
įsakymu Nr. V1- 14
PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,NYKŠTUKAS“
VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „MES - ŽEMAITIJOS KRAŠTO VAIKAI “
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Parodos idėja ir tema pasirinkta pagal projekto ,,Palangos dienos 2019 “ programą.
Nuostatai reglamentuoja parodos tikslus ir uždavinius, dalyvius, reikalavimus darbams,
parodos organizavimą ir apibendrinimą.
2. Parodą organizuoja Palangos lopšelis-darželis ,,Nykštukas‘‘.
3. Parodoje kviečiami dalyvauti Palangos miesto ikimokyklinių įstaigų, Moksleivių namų
ugdytiniai ir pedagogai.
4. Supažindinti Palangos miesto bendruomenę su Palangos miesto ugdymo įstaigų ugdytinių
darbais.
II. TIKSLAS
5. Ugdyti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų meninę raišką,
pilietiškumą ir kūrybinius gebėjimus.
III. UŽDAVINIAI
6. Skatinti domėtis Žemaitijos krašto istorija, papročiais, kalba, tradicijomis.
7. Išgyventi kūrybos džiaugsmą.
IV. DALYVIAI
8. Palangos miesto ikimokyklinės ir mokyklinio ugdymo įstaigos.
V. PARODOS ORGANIZAVIMAS
9. Parodą organizuoja Palangos lopšelis-darželis ,,Nykštukas‘‘.
10. Darbai pristatomi į Palangos lopšelį-darželį ,,Nykštukas‘‘ iki 2019 m. kovo mėn. 22 d.
11. Parodos atidarymas balandžio 2 d. 16:30 val.
12. Kiekviena ikimokyklinio ugdymo įstaiga pateikia po 6 darbus, A3 formato.
13. Kūrybiniuose vaikų darbuose turi atspindėti įžymios Žemaitijos krašto vėliavos spalvos,
gražėjanti Palanga, kasdieninis gyvenimas, veikla, gamta, žmonės.
14. Vaikų darbų etiketėje turi būti nurodyta autoriaus vaiko vardas ir pavardė, metai, darbo
pavadinimas, įstaiga, pedagogo vardas, pavardė. Etiketės matmenys (3 x 8 cm.)
15.Vaikų darbai bus eksponuojami Palangos miesto autobusų stotyje.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Parodos koordinatoriai: Palangos lopšelio–darželio ,,Nykštukas‘‘direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Ilona Mazrimienė, el.p. ilona.mazrimiene@gmail.com, tel. 8-610-62657; Meninio
ugdymo mokytoja Ina Cholinienė, Priešmokyklinio ugdymo pedagogės Sigita Sičiūnienė ,
I.Narmontaitė, dailės mokytoja Živilė Malūkaitė..

18. Parodos dalyviai apdovanojami Palangos lopšelio–darželio ,,Nykštukas‘‘ padėkos raštais,
prizais.
19. Preliminari programos išlaidų sąmata.
Eil.
Nr.

1.

2.

Išlaidų pavadinimas

Iš viso

Presuotas popierius ir 180 eurų
mediniai apvadai
rėmelių gamybai.
(vaikų darbų
demonstravimui).
Apdovanojimai,
150 eurų
prizai (knygelės)
Iš viso: 330 eurų

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
laikinai einanti Direktoriaus pareigas

Iš jų:
prašoma suma iš
lėšos, gaunamos iš kitų
Savivaldybės biudžeto
šaltinių
(nurodyti rėmėjus ir lėšas)
180 eurų
-

150 eurų
330 eurų

Ilona Mazrimienė

Vaikų kūrybinių darbų parodos ,,Mes - Žemaitijos krašto vaikai‘‘1 priedas

DALYVIO ANKETA

Ugdymo įstaigos ir
grupės pavadinimas

Vaiko vardas, pavardė

Pedagogo vardas, pavardė

