
 

PATVIRTINTA         

Rokiškio lopšelio-darželio ,,Pumpurėlis“ 

direktoriaus 2021 m. vasario 11 d. įsakymu  

Nr. V-19 
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Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų darbų parodos 

,,AUGINU PASAKŲ MEDĮ“ 

nuostatai 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Projekto „Auginu pasakų medį“ (toliau – projektas) nuostatai reglamentuoja projekto 

tikslą, uždavinius, dalyvius, vykdymo sąlygas,  baigiamąsias nuostatas. 

2. Projekto organizatorius – Rokiškio lopšelis-darželis ,,Pumpurėlis“.  

3. Partneriai – Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras, Rokiškio J. Keliuočio 

viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyrius (toliau - partneriai). 

4. Dalyviai – vaikai, vaikų grupės, kuriems darbus atlikti padeda, vadovauja mokytojas(-

ai), vadovas(-ai), tėvas(-ai), šeimos narys(-iai) (toliau – dalyvis(-iai)). 

 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Projekto tikslas – dalyvaujant visiems bendruomenės nariams (mokytojams, tėvams, 

globėjams ir kt. suaugusiems) formuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų skaitymo 

gebėjimą, jo ugdymo reikšmę mokymuisi mokykloje ir mokymuisi visą gyvenimą, skatinti poreikį 

skaityti, lavinti įgūdžius, reikalingus skaitymui.  

5. Uždaviniai: 

5.1. Padidinti skaitymo gebėjimo ugdymo veiklų prieinamumą ir įvairovę, sudaryti  

palankias sąlygas atskleisti individualius vaikų gebėjimus; pateikti skaitymo gebėjimo ugdymo veiklų 

galimybes; įtvirtinti poreikį skaityti, ieškoti informacijos, pažinti mus supantį pasaulį. 

5.2. Aktyvinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų, jų bendruomenių narių 

bendradarbiavimą. 

5.3. Įvairinti ir plėtoti skaitymo gebėjimo ugdymo veiklas įdomiomis, vaikams 

patraukliomis formomis. 

5.4. Pristatyti, viešinti skaitymo gebėjimo ugdymo gerosios praktikos pavyzdžius. 

 

 

III. DALYVIAI 

 

6. Projekto dalyviai – ikimokyklinių ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų, formalųjį 

ugdymą papildančių bei neformaliojo švietimo įstaigų mokinių komandos, vaikų ir jaunimo 

organizacijos, klubai, būreliai, šeimos. 

7. Dalyvių skaičius nėra ribojamas, gali būti įvairaus amžiaus vaikai arba vaikų grupės iš 

švietimo įstaigų. 

8. Dalyvių skaičius iš vienos ugdymo įstaigos, organizacijos, šeimos nėra ribojamas.  



9. Dalyviai iki 2021-04-30 siunčia nuotrauką ir užpildytą dalyvio anketą (1 priedas) 

elektroniniu paštu pasakumedelis@gmail.com (visi tekstiniai dokumentai turi būti surinkti Times 

New Roman šriftu, 12 dydis).  

10. Dalyviai paskelbia savo įstaigų, grupių aplinkoje ar internetinėje erdvėje skelbimą 

,,Auginu pasakų medį“, kurį projekto organizatoriai pateikia prieduose (2 priedas). 

 

 

IV. VYKDYMO SĄLYGOS 

 

11. Projekto trukmė – 2021-03-01 – 2021-06-15. 

12. Dalyviai skaito pasakas, knygeles ir jų pavadinimus užrašo į kuriamą kūrybinį darbą – 

plakatą ,,Auginu pasakų medį“.  

13. Darbą – plakatą ,,Auginu pasakų medį“ dalyviai gali kurti, piešti, gaminti savo arba 

pasinaudoti projekto organizatorių pateikiamu pavyzdžiu (3 priedas). Atlikimo priemonės, dydis nėra 

ribojamas.  

15. Sukurtas darbas – plakatas ,,Auginu pasakų medį“ (be vaikų) nufotografuojamas (iki 

2021-04-30). 

16. Galutinis rezultatas – 1 nuotrauka JPEG formatu (ne didesnė nei 5 Mb).  

17. Organizatorius organizuoja virtualią nuotraukų parodą ,,Auginu pasakų medį”, 

eksponuoja  Rokiškio lopšelio-darželio  „Pumpurėlis“ Facebook paskyroje, nuo 2021-05-15 – 2021-

06-15. 

18. Informacija apie projektą ir nuotraukų paroda ,,Auginu pasakų medį”, viešinamos ir 

partnerių internetinėse svetainėse, Facebook paskyrose. 

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 

19. Visiems projekto dalyviams elektroniniu paštu bus išsiųsti Rokiškio lopšelio-darželio 

„Pumpurėlis“ padėkos raštai dalyvio anketoje nurodytais el. pašto adresais. 

20. Mokytojai, padėję pasiruošti parodai, gauna Rokiškio rajono savivaldybės švietimo 

centro pažymas apie vykdytą metodinę veiklą. 

21.  Papildomą informaciją teikia Rokiškio lopšelio-darželio ,,Pumpurėlis“ direktorės 

pavaduotoja ugdymui Raminta Mažeikienė, tel. (8 458) 51 221, el. paštas raminta.maz@gmail.com . 

22. Dalyvis, pateikdamas nuotrauką parodai, patvirtina, kad yra šios nuotraukos autorius ir 

yra gavęs dalyvių sutikimą šią nuotrauką pateikti parodai. Už autorinių teisių pažeidimus atsako 

nuotraukas pateikę asmenys. 

23. Pateikdamas darbus autorius tampa parodos dalyviu. 

24. Organizatoriai pasilieka teisę parodos dalyvių nuotraukas naudoti neatlygintinai, viešai 

publikuoti. 

25. Darbų atsiuntimas organizatoriams laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis. 

 

 

 

_______________________________ 
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1 priedas 

 

 

 

DALYVIO ANKETA 

 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas   

 

Dalyvio (ugdytinio ar grupės)  

vardas, pavardė, amžius 
 

Darbo vadovo (mokytojas(-

ai), vadovas(-ai), tėvas(-ai), šeimos 

narys(-iai) 

vardas, pavardė, telefono Nr., el. paštas 

 

 


