PATVIRTINTA
Rokiškio rajono savivaldybės
švietimo centro direktoriaus
2018 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. VRESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGŲ MENINĖS
KŪRYBOS PARODOS ,,LIETUVA KARPINIUOSE“
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų meninės kūrybos parodos ,,Lietuva
karpiniuose“ (toliau – paroda) nuostatai reglamentuoja tikslus, uždavinius, dalyvius, organizavimo
bei darbų pateikimo tvarką.
2. Parodą organizuoja Rokiškio lopšelis-darželis ,,Varpelis“ ir Rokiškio rajono
savivaldybės švietimo centras.
3. Paroda skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-čiui paminėti.
4. Parodos nuostatai skelbiami Rokiškio lopšelio-darželio ,,Varpelis“, Rokiškio rajono
savivaldybės švietimo centro internetinėse svetainėse.
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
5. Skatinti pedagogus domėtis savita lietuvių liaudies meno rūšimi – karpiniais ir
propaguoti šį meną savo įstaigoje.
6. Ugdyti pedagogų kūrybiškumą, gebėjimą pastebėti Lietuvos grožį kasdieniniame
gyvenime ir jį perteikti karpiniuose.
7. Sutelkti šalies pedagogus švęsti atkurtos Lietuvos 100-čio gimtadienį, mėgaujantis
kūrybos procesu bei galutiniu rezultatu.
8. Suteikti pedagogams galimybę viešai pristatyti savo kūrybinius gebėjimus,
pasiekimus, pasidalinti kūrybine patirtimi.
III. DALYVIAI
9. Parodos dalyviai šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai: vadovai,
mokytojai, pagalbos specialistai.
IV. ORGANIZATORIAI
10. Parodos iniciatorė - Rokiškio lopšelio-darželio ,,Varpelis“ direktorė Sigita
Baranovskienė, koordinatoriai – Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Nijolė Adamonienė tel. 861412306, el.p. nijole.adamoniene@gmail.com, ikimokyklinio
ugdymo auklėtojos: Laima Stasiulionytė, el.p. laimastasiulionyte59@gmail.com, Jolita
Sapagovienė, el.p. sapagovienejolita@gmail.com, Rokiškio švietimo centro metodininkė Rosita
Lasienė, el.p. rosita@post.rokiskis.lt (toliau – Organizatoriai).

IV. ORGANIZAVIMAS
11. Parodos ,,Lietuva karpiniuose“ darbai bus eksponuojami Rokiškio lopšeliodarželio ,,Varpelis“ pastato languose.

12. Karpiniuose turi atsispindėti Lietuvos gamta, simbolika, ornamentika, lietuvių
liaudies pasakų motyvai ir kt.
13. Parodai pateikiamų darbų dydis 86 x 60 cm., karpiniai baltos spalvos.
14. Darbų skaičius neribojamas, gali būti individualūs ir kolektyviniai.
15. Galimos ir atskiros karpinių kompozicijos. Jos turėtų pilnai užpildyti duotus
išmatavimus.
16. Kiekvienas darbas turi būti nufotografuotas ir elektroniniu paštu
nijole.adamoniene@gmail.com atsiunčiama kokybiška skaitmeninė nuotrauka (darbų albumo
rengimui).
17. Darbai turi būti pilnai paruošti: kitoje karpinio pusėje nurodomas pilnas įstaigos
pavadinimas, vardas pavardė, darbo pavadinimas, kontaktai.
18. Organizatoriai neatsako už siuntimo metu dingusius ar sugadintus darbus.
19. Darbai autoriams negrąžinami.
20. Organizatoriai pasilieka teisę darbus eksponuoti savo nuožiūra.
V. TERMINAI
21. Dalyvių registracija iki 2018 m. vasario 5 d. vyks internetinėje registravimo
sistemoje ,,Semi+“, prisijungus adresu http://www.semiplius.lt/
22. Darbus siųsti paštu arba pristatyti iki 2018 m. vasario 12 d. adresu: Rokiškio
lopšelis-darželis ,,Varpelis“, Jaunystės g. 15, 42152 Rokiškis, direktoriaus pavaduotojai ugdymui
Nijolei Adamonienei.
23. Paroda ,,Lietuva karpiniuose“ veiks 2018 m. vasario 15 d. – kovo 15 d.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
24. Paroda bus pristatyta visuomenei, rajoninėje bei respublikinėje spaudoje, lopšeliodarželio ,,Varpelis“ ir Rokiškio švietimo centro internetinėse svetainėse.
25. Bus parengtas parodos ,,Lietuva karpiniuose“ darbų albumas.
26. Parodos dalyviai gaus Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro padėkas ir
pažymas apie vykdytą metodinę veiklą.
27. Daugiau informacijos teirautis Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ tel.
(8458)52229 arba el. p. varpelis@parok.lt
_________________________________

