
                                                                                       PATVIRTINTA 

Vilniaus lopšelio – darželio „Gelvonėlis“ 

                                                                                       Direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. 

                                                                                       Įsakymu Nr. V-15. 

  

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GELVONĖLIS“  

KŪRYBINIŲ DARBELIŲ PARODOS „VELYKŲ DVASIA“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.  Vilniaus lopšelis-darželis „Gelvonėlis“ kūrybinių darbelių parodos „Velykų dvasia“ 

nuostatai reglamentuoja, jos tikslą, uždavinius, organizavimo ir vykdymo tvarką. 

2. Vilniaus lopšelio-darželio „Gelvonėlis“ kūrybinių darbelių paroda „Velykų dvasia“  skirta 

tautodailės ir mokyklų bendruomenių metams paminėti. 

3. Parodą  inicijuoja ir koordinuoja direktorė Vilia Gabrinovič, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Danuta Juralevičienė. Kontaktai: tel. nr. 8(5)2464921, el. paštas - 

pavaduotoja@gelvonelis.vilnius.lm.lt. 

  

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Parodos tikslas – domėtis tautodailės tradicijomis ir jas puoselėti. 

5. Parodos uždaviniai: 

5.1. Skatinti Vilniaus lopšelio-darželio „Gelvonėlis“ bendruomenės narius išradingai, savitai 

kurti velykinius simbolius (verbas, zuikius, viščiukus, margučius, kompozicijas) 

naudojant laisvai pasirinktas įprastas ir netradicines medžiagas ir priemones, antrines 

žaliavas.  

5.2. Skatinti tėvus ir pedagogus įsitraukti kartu su vaikais į kūrybinės saviraiškos procesą, 

kartu domėtis tautine kultūra. 

5.3. Plėtoti ir puoselėti įstaigos bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą, 

gerosios patirties sklaidą.  

 

III. DALYVIAI 

 

6. Parodoje kviečiami dalyvauti Vilniaus lopšelio-darželio „Gelvonėlis“ ugdytiniai, jų tėvai, 

pedagogai ir kiti bendruomenės nariai. 

 

IV. PARODOS ORGANIZAVIMAS 

 

7. Paroda vyks nuo 2020 m. balandžio 6 d. iki balandžio 24 d. Vilniaus lopšelio-darželio 

„Gelvonėlis“ patalpoje. 

8. Darbeliai turi būti erdviniai, gali būti įvairaus dydžio. 

9. Parodai gali būti pateikiami individualūs arba kolektyviniai darbai. 

10. Prie kiekvieno kūrybinio darbelio turi būti pritvirtinta kortelė, kurioje turi būti nurodyta 

informacija apie autorius/-ių: vardas, pavardė,  grupės pavadinimas. 
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11. Kūrybiniai darbeliai turi būti pateikti iki 2020 m. balandžio 6 d. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Pateikus kūrybinį darbelį parodai autorius(-iai) tampa parodos dalyviu bei sutinka, kad:   

 parodai pateikti darbeliai gali būti neatlygintinai ir be apribojimų naudojami parodos  

sklaidos tikslais; 

 darbeliai ir juose pateikta asmeninė informacija apie dalyvį eksponuojami vadovaujantis 

šiais nuostatais; 

 darbelių nuotraukos bus publikuojamos „Gelvonėlio“ internetinėje svetainėje  

www. gelvonelis.wordpress.com ir Facebook paskyroje. 

13. Organizatoriai pasilieka teisę neatlygintinai naudoti parodai pateiktus kūrybinius darbelius 

viešai skelbiant nekomerciniais tikslais. 

14. Dalyvavimas šioje parodoje reiškia autoriaus(-ių) sutikimą su visomis parodos sąlygomis. 

15. Dėl papildomos informacijos kreiptis į Vilniaus lopšelio-darželio „Gelvonėlis“ 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 


