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RESPUBLIKINĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ „ĄŽUOLIUKAS“  

NUOTRAUKŲ PARODOS „TARP JŪSŲ RANKŲ“ 

NUOSTATAI 

 

Saulė leidžia matyti spalvas ir per tai pati matosi. Taip pat ir šeimos matomumas yra labai 

stiprus.   

Visais laikais, nesvarbu, kokios auklėjimo mados, svarbiausia vertybė išlieka ta pati – 

šeima. Šeimos paveikslas ugdomas ne tik atskiroje asmenybėje, bet ir toje unikalioje sąjungoje,  kurią 

sudaro šeimos nariai.  

Teisingos vertybės nesiformuoja savaime, joms reikia paaiškinimų ir diskusijų, tam reikia 

skirti nuoširdaus laiko, o karantino metu jo atsirado, tai panaudokime jį kokybiškai bendraujant. 

„Ąžuoliuko“ darželiai irgi kaip šeima, todėl susikibę už rankų pasakykime: viskas bus gerai!. 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinės lopšelių-darželių „Ąžuoliukas“ nuotraukų parodos „Tarp Jūsų rankų“ 

(toliau – Parodos) nuostatai reglamentuoja Parodos tikslą, uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo ir 

organizavimo tvarką. 

2. Paroda skirta Šeimos dienai paminėti.  

3. Parodos nuostatai skelbiami Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ internetinėje 

svetainėje www.visaginoazuoliukas.lt 

4. Parodą organizuoja Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“. Idėjos autorė 

auklėtoja Laima Umbrasienė. Parodos darbo grupė: auklėtoja metodininkė Asta Mainelienė, auklėtoja 

metodininkė Jūratė Briskmanienė, vyresnioji auklėtoja Lida Aksionova. Parodą koordinuoja direktorė 

Irena Oficerova. 

5.  Parodos nuostatai skelbiami Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 

internetinėje svetainėje www.visaginoazuoliukas.lt 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

6. Tikslas – puoselėti ir stiprinti šeimos vertybes. 

7. Uždaviniai: 
7.1 skatinti bendradarbiauti darželių „Ąžuoliukas“ bendruomenių kolektyvus; 

7.2 skatinti šeimas susiburti bendrai kūrybai;  

7.3 stiprinti šeimų, pedagogų, tėvų teigiamą emocinį ryšį; 

7.4. surengti parodą virtualioje erdvėje. 

 

                                                

 

http://www.visaginoazuoliukas.lt/
http://www.visaginoazuoliukas.lt/


2 

 

III SKYRIUS 

   DALYVIAI 

 

8.  Kūrybinių darbų parodoje kviečiami dalyvauti respublikos ikimokyklinių ugdymo 

įstaigų „Ąžuoliukas“ vaikų šeimas. 

 

IV SKYRIUS 

PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

9. Parodos dalyvių skaičius neribojamas. 

10.Reikalavimai darbams: 
10.1 Dalyviai fotografuoja savo šeimos narių rankas (visų šeimos narių rankos vienoje 

nuotraukoje: vaikų, tėvų, senelių...); 

10.2 nuotraukos originalios, kokybiškos, estetiškos, formatas JPG; 

10.3 prie kiekvienos nuotraukos dalyvio pridėti kortelę, užpildytą kompiuteriu, kurioje 

pateikiama informacija apie autorių (priedas Nr. 1). 

11. Nuotraukos siunčiamos el. paštu asta.maineliene@visaginoazuoliukas.lt, 

jurate.briskmaniene@visaginoazuoliukas.lt, lida.aksionova@visaginoazuoliukas.lt, telefonas 

pasiteiravimui 8 675 22 706. 

12. Nuotraukas siųsti nuo 2020m. gegužės 1 d. iki gegužės 15 d. 

13. Paroda bus skelbiama nuo gegužės 20 d. Visagino lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 

tinklapyje www.visaginoazuoliukas.lt ir Facebook paskyroje.  

 

V SKYRIUS 

DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

14. Parodos dalyviai ir pedagogai bus apdovanoti padėkos raštais. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Parodos dalyviai pateikdami darbų nuotraukas, suteikia organizatoriams teisę jas 

neatlygintinai naudoti informaciniais ar edukaciniais tikslais. 

16. Dalyvavimas šioje parodoje reiškia autoriaus(ių) sutikimą su visomis parodos 

sąlygomis. 

_______________________________ 
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Priedas Nr.1 

Parodai „Tarp Jūsų rankų“ 

 

 

 

 

Vaiko vardas, pavardė,  amžius 

 

Švietimo įstaigos pavadinimas 

 

Kūrybinio darbo nuotrauką atsiuntusio pedagogo vardas, 

pavardė 

 

 

Prašome kortelę užpildyti pagal duotą pavyzdį (šriftas Times New Roman, 14 dydis ) 

 

Nuotraukų pavyzdžiai:  
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