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RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

PIEŠINIŲ PARODOS-KONKURSO „MANO SVAJONIŲ DARŽELIS“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Piešinių parodos-konkurso „Mano svajonių darželis“ nuostatai reglamentuoja parodos tikslą 

ir uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo ir organizavimo tvarką. 

2. Parodos-konkurso organizatoriai – Šiaulių r. Meškuičių lopšelis-darželis, Stoties g.1, LT-

81442, Meškuičių mstl., Šiaulių r., tel. (8 41) 37 05 46, mob. (8 6) 209 1239; el. p. 

meskuiciudarzelis@gmail.com, Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba. 

3. Piešinių parodos-konkurso nuostatai skelbiami lopšelio-darželio tinklapyje 

www.meskuiciuld.lt.  

 

II SKYRIUS 

PARODOS-KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Parodos-konkurso „Mano svajonių darželis“ tikslas – ugdyti ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų meninės raiškos ir kūrybinius gebėjimus. 

5. Uždaviniai: 

5.1. Skatinti vaikus meninės raiškos priemonėmis perteikti savo kūrybines idėjas, fantazijas, 

svajones; 

5.2. Ugdyti išradingumą ir estetinį skonį; 

5.3. Skatinti atskleisti save įvairiomis meno priemonėmis ir būdais. 

 

III SKYRIUS 

PARODOS-KONKURSO DALYVIAI 

 

6. Parodoje-konkurse kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus (4–6/7 

metų) vaikai. 

7. Piešinių ir kūrybinių darbų parodos-konkurso dalyvių amžiaus grupės: 

I. grupė – ikimokyklinis amžius; 

II. grupė – priešmokyklinis amžius. 

 

IV SKYRIUS 

DARBŲ ATLIKIMO IR PATEIKIMO SĄLYGOS 

 

8. Piešiniai, kūrybiniai darbai: 

8.1. turi atitikti parodos-konkurso „Mano svajonių darželis“ temą; 

8.2. turi būti pateikti A4 formato popieriaus lape, paruošti eksponavimui lauke (įlaminuoti); 

8.3. gali būti atlikti įvairiomis priemonėmis ir technika.  

9. Darbų skaičius ribojamas: vienas dalyvis gali pateikti vieną darbą, viena įstaiga gali pateikti 

tik po du darbus kiekvienai amžiaus grupei. 

10. Piešiniai, kūrybiniai darbai, neatitinkantys parodos-konkurso sąlygų nebus vertinami. 

11. Kitoje darbo pusėje reikia priklijuoti dalyvio kortelę (1 priedas), kurioje būtina nurodyti 

darbo autorių (vardas, pavardė), jo amžių ir ugdymo grupę (ikimokyklinio/priešmokyklinio), 

mailto:meskuiciudarzelis@gmail.com
http://www.meskuiciuld.lt/


ugdymo įstaigą (įstaigos pavadinimas, el. pašto adresas), mokytojo vardą, pavardę, 

elektroninio pašto adresą bei telefono numerį. 

12. Piešinius, kūrybinius darbus siųsti paštu arba pristatyti iki 2020 m. spalio 31 d. adresu: 

Meškuičių lopšelis-darželis, Stoties g.1 LT-81442, Meškuičių mstl., Šiaulių r. 

 

V SKYRIUS 

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

 

13. Konkurso-parodos dalyvių meninę ir kūrybinę raišką vertins Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-

darželio direktoriaus įsakymu sudaryta vertinimo komisija.  

14. Piešiniai, kūrybiniai darbai bus vertinami pagal šiuos kriterijus: 

14.1. temos atskleidimas; 

14.2. kūrybiškumas; 

14.3. pasirinktos technikos savitumas; 

14.4. darbo originalumas; 

14.5. paties vaiko atliktas darbas. 

15. Vertinimo komisija išrinks po tris geriausius darbus kiekvienoje amžiaus grupėje. 

16. Parodos-konkurso nugalėtojai bus apdovanoti diplomais, kiti dalyviai – padėkos raštais. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Organizatoriai neatsako už siuntimo metu dingusius, pažeistus ar sugadintus darbus. 

18. Dalyvių darbai negrąžinami. 

19. Organizatoriai pasilieka teisę publikuoti parodos-konkurso dalyvių piešinius, kūrybinius 

darbus. 

20. Piešiniai, kūrybiniai darbai bus eksponuojami Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio 

teritorijoje.  

21. Mokytojas, siųsdamas darbus parodai-konkursui patvirtina, kad gautas dalyvių tėvų 

sutikimas dėl vaiko vardo, pavardės, amžiaus, kūrybinio darbo skelbimo organizatoriaus 

informacijoje bei renginio medžiagoje. 

22. Pedagogams, parengusiems ugdytinius, bus išduodamos Šiaulių r. švietimo pagalbos 
tarnybos pažymos apie mokinių parengimą pagal organizatorių pateiktą medžiagą. 

(Nemokamai) Elektroninės pažymos talpinamos tinklapyje www.srspt.eu skiltyje 

„Pedagogams“ – „Pažymos“. Atskirai į įstaigas siunčiama nebus. 

23. Parodos-konkurso organizatoriams pageidaujant, jiems bus parengtos Šiaulių r. švietimo 

pagalbos tarnybos metodinės pažymos (10 priedas) (1,50 Eur). 

 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Respublikinio ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

piešinių parodos – konkurso ,,Mano svajonių 

darželis“ nuostatų 

                          1 priedas 

 

DALYVIO ANKETA 

Autoriaus vardas, pavardė   

Amžius (m.)  

Amžiaus grupė 

(ikimokyklinis/priešmokyklinis) 

 

Mokytojo vardas pavardė  

Mokytojo el. paštas  

Patvirtinu, kad mokytojo ir parodos 

dalyvio asmens duomenys gali būti 

naudojami parodos-konkurso 

viešinimui 

TAIP □  

 NE  □ 

Ugdymo įstaigos pavadinimas ir 

adresas 

 

Gautas parodos-konkurso dalyvio tėvų 

sutikimas dėl asmens duomenų ir 

darbų eksponavimo 

 

 

 

 

 

 


