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Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 

2020 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. V–74 

 
 

ŠIAULIŲ MIESTO LOPŠELIO - DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ 

RESPUBLIKINĖS VIRTUALIOS NUOTRAUKŲ PARODOS – KONKURSO 

„ŠEIMA – MANO NAMAI“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Šiaulių miesto lopšelio - darželio  „Kregždutė“  Respublikinės  Virtualios  Parodos  –  Konkurso 

(toliau Parodos) „Šeima – mano namai“ nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą, uždavinius, vykdymo 

laiką, datą, vietą, dalyvių pasirengimą, jo organizavimo tvarką ir įgyvendinimą. 

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

2.1. Tikslas – atkreipti dėmesį į pagrindines šeimos vertybes bei skatinti pagarbų, pozityvų bendravimą 

tarp šeimos narių. 

2.2. Uždaviniai: 

2.2.1. Ugdyti vaikų vizualinę raišką, dėmesingumą, išradingumą ir originalumą; 

2.2.2. Plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ikimokyklinių įstaigų, siekti glaudaus pedagogų ir tėvelių 

bendradarbiavimo; 

2.2.3. Plėsti bendradarbiavimą su įvairiomis įstaigomis, dirbančiomis su šeimomis. 

 

III. PARODOS DATA, LAIKAS, VIETA 

 

3.1. Paroda – konkursas vyks nuo 2020 m. gegužės 5 d. iki 2020 m. gegužės 18 d. 

3.2. Dalyvių anketas (jeigu taikoma), siųskite iki 2020 gegužės 4 d., el. p. darzelis.paroda@gmail.com 

3.3. Parodos – konkurso pradžia: 2020 gegužės 5 d. 

3.4. Dalyvių registracija nuo 2020 m. balandžio 22 d. iki 2020 m. gegužės 4 d. 24 val. 

3.5.  Paroda – konkursas vyks Šiaulių miesto lopšelio - darželio „Kregždutė“ socialinėje Facebook 

paskyroje https://www.facebook.com/Šiaulių-l-d-Kregždutė. 

 

IV. DALYVIAI 

 

4.1. Parodos dalyviai – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų šeimos, ikimokyklinio 

ugdymo pedagogai, socialiniai pedagogai. 

 

V. REIKALAVIMAI/KRITERIJAI 

 

5.1. Dalyviai su savo šeima leisdami laiką kartu fiksuoja akimirkas, o gražiausias nuotraukas atrenka su 

mokytoju ir siunčia el. p. darzelis.paroda@gmail.com . Nuotraukoje turi atsispindėti bendravimo (arba 

bendros veiklos) emocijos, bei puoselėjamos šeimos vertybės. Pažymima, kad nuotraukos turi būti 

darytos šiuo laikotarpiu su šeimos nariais (ne vienas vaikas). 

5.2. Pateikdamas nuotraukas autorius tampa Parodos dalyviu, bei sutinka, kad: 

5.2.1. Parodai pateiktos nuotraukos gali būti, neatlygintinai ir be apribojimų, naudojamos Parodos 

sklaidos tikslais. 
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5.2.2. Nuotraukos skelbiamos organizuojančios parodą Šiaulių miesto lopšelio - darželio “Kregždutė” 

bei partnerių socialinėse Facebook paskyrose. 

5.2.3. Nuotraukos autorius, pagal galiojančius teisės aktus, atsako už autorių teisių pažeidimus. 

Pateikdamas nuotrauką Parodai, jis patvirtina, kad yra šios nuotraukos autorius ir turi joje esančių 

asmenų sutikimus, šią nuotrauką naudoti Parodoje. 

5.2.4. Nuotraukos turi būti atsiųstos JPG, JPEG skaitmeniniu formatu kartu su dalyvio anketa. 

5.3. Nuotraukas nuo 2020 m. balandžio 22 d. iki gegužės 04 d. siųsti elektroniniu paštu: 

darzelis.paroda@gmail.com. Laiške nurodyti dalyvio (vaiko) vardą, pavardę, amžių; ugdymo įstaigos 

pavadinimą; mokytojo vardą, pavardę. Užpildyti dalyvio anketą ( PRIEDAS Nr.1). 

5.4. Balsavimas vyks nuo 2020 m. gegužės 5 d. iki 2020 m. gegužės 12 d. Šiaulių miesto lopšelio – 

darželio „Kregždutė“ socialinėje Facebook paskyroje https://www.facebook.com/Šiaulių-l-d-Kregždutė, 

renkant labiausiai patinkančią nuotrauką. Taip pat bus renkama originaliausia nuotrauka. Nugalėtojai 

bus skelbiami gegužės 18 d. organizatoriaus internetinėje svetainėje ir socialinėje Facebook paskyroje. 

5.5. Informacija apie Parodą bus viešinama Šiaulių miesto lopšelio - darželio „Kregždutė“ 

internetinėje svetainėje https://kregzdute.tavodarzelis.lt/, darželio socialinėje Facebook paskyroje 

https://www.facebook.com/Šiaulių-l-d-Kregždutė, Šiaulių miesto ir rajono PK bendruomenės pareigūnų 

grupės socialinėje Facebook paskyroje https://www.facebook.com/policijospareigunai/, Šiaulių 

,,Bendruomeniniai šeimos namai“ https://www.facebook.com/bendruomeniniainamai/  socialinėje 

Facebook paskyroje. 

 

VI. VERTINIMO KOMISIJA/VERTINIMAS 

 

6.1. Parodos konkurso komisijos nariai: 

Ligita Mickienė – Šiaulių miesto pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė 

ekspertė;  

Dainora Samčenkienė – Šiaurės Lietuvos kolegijos direktoriaus pavaduotoja; 

Danutė Jakubkienė – Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnų vyriausioji 

tyrėja; 

Rolandas Parafinavičius – asociacijos „Fotografijos namai“ vadovas. 

 

VII. ORGANIZATORIAI/ORGANIZACINĖ GRUPĖ 

 

7.1. Organizatoriai: 

Šiaulių miesto lopšelio - darželio „Kregždutė“ Jolanta Kazlauskienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui;  

Vilma Vaitkienė Šiaulių miesto lopšelio - darželio „Kregždutė“ socialinė pedagogė; 

Aurelija Bandzienė Šiaulių miesto lopšelio - darželio „Kregždutė“ ikimokyklinio ugdymo pedagogė;  

Kristina Miknienė Šiaulių miesto lopšelio - darželio „Kregždutė“ ikimokyklinio ugdymo pedagogė;  

Jolita Jankuvienė Šiaulių miesto lopšelio - darželio „Kregždutė“ ikimokyklinio ugdymo pedagogė. 

7.2. Kontaktai, kuriais dalyviai gali kreiptis: 

Socialinė pedagogė Vilma Vaitkienė tel. nr. 861614648, el. p. darzelis.paroda@gmail.com. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

8.1.Parodos organizatoriai turi teisę neeksponuoti kūrinių, neatitinkančių nuostatų reikalavimų. 

8.2.Parodos organizatoriai pasilieka teisę darbus atsirinkti, pasilikti, publikuoti savo nuožiūra, parodos 

dalyvių darbus, vardus ir pavardes paskelbti Šiaulių miesto lopšelio - darželio „Kregždutė“ 

internetiniame puslapyje, socialinėje Facebook paskyroje, Šiaulių ,,Bendruomeniniai šeimos namai“ 

internetinėje svetainėje. 

8.3. Darbų atsiuntimas organizatoriams laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis. 
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8.4. Nugalėtojai bus apdovanojami diplomais ir specialiais Šiaulių miesto ir rajono PK bendruomenės 

pareigūnų grupės prizais. Su nugalėtojais bus susisiekta elektroniniu paštu. 

8.5. Pedagogams,  parengusiems  ugdytinius,  bus  išduodamos  Šiaulių  r. švietimo   pagalbos  tarnybos 

pažymos apie ugdytinių parengimą pagal organizatorių pateiktą medžiagą. (Nemokamai) 

Elektroninės pažymos talpinamos tinklapyje www.srspt.eu skiltyje „Pedagogams“ – „Pažymos“. 

Atskirai siunčiama nebus. 

8.6. Konkurso organizatoriams pageidaujant, jiems bus parengtos Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos 

metodinės pažymos (7 priedas) (1,50 Eur). 

http://www.srspt.eu/


Priedas Nr.1 

 

Virtualios parodos – konkurso „ Šeima – mano namai“ dalyvio anketa 

Dalyvio vardas, pavardė 

(nurodyti amžių) 

 

Pedagogo vardas ir pavardė  

Pedagogo el. paštas  

Įstaigos pavadinimas, 

telefonas 

el. paštas 

 

 


