PATVIRTINTA
Šilutės lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“
direktoriaus 2022 m. rugsėjo 14 d.
įsakymu Nr.V1- (1.3.E) - 94
ŠILUTĖS RAJONO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO UGDYTINIŲ KŪRYBINIŲ
ATVIRUKŲ PARODOS „MOKYTOJAU, AČIŪ!”
NUOSTATAI
I. SĄLYGŲ BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Rajoninės kūrybinių atvirukų parodos ,,Mokytojau, ačiū!“ (toliau Parodos) nuostatai
reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo ir organizavimo tvarką.
2. Paroda skirta paminėti Tarptautinę mokytojų dieną, atkreipiant dėmesį į itin svarbų mokytojo
darbą, ugdyti kūrybiškumo kompetenciją.
3. Parodą organizuoja Šilutės lopšelis-darželis ,,Raudonkepuraitė“ ir Šilutės rajono švietimo
pagalbos tarnyba, K. Kalinausko g. 10, Šilutė, tel. Nr. (8 441) 76244.
4. Atsakingi asmenys: Šilutės lopšelio-darželio ,,Raudonkepuraitė” priešmokyklinio ugdymo
mokytojos: Indrė Sprainė, Laura Zdanauskaitė-Lazaraitienė, Diana Valančienė.
5. Parodos nuostatai skelbiami Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos internetinėje
svetainėje www.sptsilute.lt, Šilutės lopšelio-darželio ,,Raudonkepuraitė” internetinėje svetainėje
www.raudonkepuraite.lt ir Facebook paskyroje.
II. PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
6. Tikslas – siekti kūrybinės raiškos galimybių plėtotės, skatinant nepamiršti mokytojo
profesijos svarbumo, populiarumo bei visuotinio išsilavinimo.
7. Uždaviniai:
7.1. aktyvinti ugdytinių vaizduotę, kūrybiškumą, įvairius praktinius gebėjimus;
7.2. padėti atskleisti ugdytinių meninius gebėjimus taikant įvairias savitas kūrybinių darbų
atlikimo technikas;
7.3. aktyvinti rajono ugdymo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą; skatinti priešmokyklinio
ugdymo mokytojų aktyvumą, patirties sklaidą;
7.4. organizuoti ,,Mokytojau, ačiū!“ kūrybinių atvirukų parodą.
III. PARODOS DALYVIAI
8. Kūrybinių atvirukų parodoje kviečiami dalyvauti Šilutės rajono priešmokyklinio ugdymo
įstaigų vaikai, jų tėvai, mokytojai ir pagalbos vaikui specialistai.
9. Mokinius parodai ruošia mokytojai, pagalbos vaikui specialistai.

IV. KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS ORGANIZAVIMAS
10. Parodos dalyvio paraišką (1 priedas) pateikti iki 2022 m. spalio 3 d., elektroniniu paštu
indrespraine@gmail.com ir registruotis internetinėje registravimo sistemoje ,,Semiplius“
(https://www.semiplius.lt/).
11. Sukurti atvirukai atnešami ar atsiunčiami paštu iki 2022 m. spalio 3 d., adresu: Šilutės
lopšeliui - darželiui ,,Raudonkepuraitė”, Atgimimo alėja 1, LT -99123, Šilutė.
12. Kiekviena įstaiga gali pristatyti ne daugiau kaip 4 kūrybinius atvirukus.
13. Reikalavimai kūrybiniam atvirukui:
13.1. atvirukas turi būti A4 lapas, perlenktas pusiau ir užrašyta parodos tema ,,Mokytojau,
ačiū!“;
13.2. atvirukai gali būti apipavidalinami įvairia technika (įvairiai dekoruoti, piešti, aplikuoti,
papuošti įvairiomis medžiagomis);
13.3. atvirukas turi būti išbaigtas, estetiškas ir turėti meninę formą;
13.4. atviruko pasportavimas (2 priedas, Times New Roman 14 šriftas, didžiosios raidės,
paryškintu įstaigos pavadinimu), priklijuojant atviruko vidinėje pusėje;
13.5. vienas autorius parodai gali pateikti tik vieną kūrybinį atviruką.
14. Kūrybinių atvirukų paroda vyks nuo 2022 m. spalio 4 d. Šilutės rajono švietimo pagalbos
tarnyboje.
15. Atvirukai, pristatyti pasibaigus nurodytam terminui arba neatitinkantys nurodytų
reikalavimų bei tematikos, nebus eksponuojami.
16. Parodos darbai nebus grąžinami.
17. Užpildydamas dalyvio paraišką bei pasportuodamas atvirutę, siuntėjas patvirtina, kad yra
kūrybinio atviruko autorius ir sutinka viešinti darbą.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Parodos dalyvius konsultuoja ir informaciją teikia: Indrė Sprainė, Šilutės rajono
priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, tel. +37060083739 ir
priešmokyklinio ugdymo mokytoja Laura Zdanauskaitė-Lazaraitienė, tel. +37061256310.
19. Mokytojams, vadovavusiems ugdytinių darbams, bus išduodama Šilutės rajono švietimo
pagalbos tarnybos pažyma, o ugdytiniams parodos dalyviams bus išsiųsti padėkos raštai, Jūsų nurodytais
(paraiškoje) elektroninių paštų adresais.
20. Pateikdami darbus parodos dalyviai suteikia parodos organizatoriams teisę neatlygintinai
viešinti, eksponuoti parodai pateiktus kūrinius.
____________________________

1 priedas
ŠILUTĖS RAJONO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO UGDYTINIŲ KŪRYBINIŲ
ATVIRUKŲ PARODOS „MOKYTOJAU, AČIŪ!”
DALYVIO PARAIŠKA
Ugdymo įstaigos pavadinimas
Mokytojo vardas, pavardė,
mob. tel. nr., el. paštas
Ugdytinio vardas, pavardė, amžius

2 priedas

ĮSTAIGOS PAVADINIMAS
VAIKO VARDAS IR PAVARDĖ, AMŽIUS
MOKYTOJO VARDAS IR PAVARDĖ
Times New Roman, 14 šriftas, didžiosios raidės, paryškintu įstaigos pavadinimu.

