
RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 
VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „JURGINO ŽIEDAS“ 

NUOSTATAI 
 
 

I. SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų parodos 
„Jurgino žiedas!“ nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, dalyvius, kūrybinių darbų 
pateikimo tvarką, parodos organizavimą. 
2. Paroda skirta balandžio 23 d. –Šv. Jurgio dienai paminėti. 
3. Parodos simbolis – jurgino žiedas. 
 

II. SKYRIUS 
PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 
2.1  Tikslas – supažindinti vaikus su tradicinių papročių verte; iš šimtmečių užmaršties prikelti 
prosenelių šventes ir tradicijas; parodyti, kad svarbiausia mūsų etninės kultūros savybė – labai 
glaudus ryšys su Tėviškės gamta; įtraukti vaikus, jų tėvus, pedagogus į aktyvią kūrybinę veiklą, 
piešiant, aplikuojant, lankstant, siuvant, mezgant ar kita technika kuriant įvairius jurginų žiedus. 
2.2    Parodos uždaviniai: 
2.2.1   Skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus, specialiųjų poreikių turinčių vaikų, jų 
šeimos narių, pedagogų saviraišką, kūrybiškumą; atkreipti dėmesį į etninį ugdymą. 
2.2.2  Plėtoti kūrybinį bendradarbiavimą tarp miesto ir Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų. 
2.2.3    Surengti darbelių ,,Jurgino žiedas“ parodą. 
 

III. SKYRIUS 
PARODOS DALYVIAI 

 
3.1  Parodoje ,,Jurgino žiedas“ gali dalyvauti priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų 
ugdytiniai, specialiųjų poreikių turintys vaikai, jų tėvai, šeimos nariai ir pedagogai. 
   
 

IV. SKYRIUS 
PARODOS ORGANIZATORIUS 

 
4.1  Respublikinę parodą ,,Jurgino žiedas“ organizuoja Alytaus „Vilties“ mokykla-darželis 
4.2  Koordinatorė Gitana Surdokienė 
4.3  Organizatorė Irena Petrikonytė 
4.4  Organizatorė Laima Stankauskienė 
4.5  Organizatorė Nijolė Mikalonienė 
 

V. SKYRIUS 
PARODOS ORGANIZAVIMAS 

 
5.1  Parodos dalyviai iš pasirinktos medžiagos gamina ir įvairiomis detalėmis dekoruoja, jurgino 
žiedą. 
5.2  Individualių piešinių ir aplikacijų formatas A 4; kolektyvinių – A 3 
5.3  Jei darbai yra gaminti origamio ar lankstymo technika, būtina vazelė ar kita priemonė darbelio 
demonstravimui. 
5.4  Prie darbelio turi būti pritvirtinta dalyvio kortelė (1 priedas) 



5.5  Darbų kiekis neribojamas. 
5.6  Drabai gali būti individualūs ir kolektyviniai.  
5.7  Darbus pristatyti iki 2019 m. balandžio 15 d. adresu: Alytaus „Vilties“ mokykla-darželis, 
Volungės g. 28. LT – 63182 Alytus. 
5.8  Dalyvio registracijos anketą (2 priedas) siųsti el. paštu <vildm@viltis.alytus.lm.lt>> iki 2019 
m. balandžio 1 d. 

 
 
 

VI. SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
6.1  Darbeliai ,,Jurgino žiedas“ bus eksponuojami Alytaus „Vilties“ mokykloje-darželyje ir Alytaus 
miesto kolegijoje, Ligoninės gatvėje, nuo 2019-04-22 iki 2019-05-30. 
6.2  Visi parodos dalyviai gaus padėkas, už dalyvavimą respublikiniame projekte, elektroniniu 
paštu. (Prašome teisingai nurodyti el. pašto adresą) 
6.3   Darbai nebus gražinami. 
6.4  Parodos organizatoriai pasilieka teisę publikuoti darbus įvairiuose leidiniuose, erdvėse ir 
tinklalapiuose.  
6.5   Dalyvavimas šioje parodoje reiškia autorių sutikimą su visomis parodos sąlygomis. 
 

_______________________ 
 
 

1 priedas 
 

Dalyvio kortelė: Pildyti Times New Roman šriftu, 14 dydžiu. 
Dalyvio vardas, pavardė, amžius 
Įstaigos pavadinimas, grupė 
 

2 priedas 
 

Respublikinės kūrybinių darbų parodos ,,Jurgino žiedas“  
Dalyvio registracijos anketa 

 
Vaiko, atlikusio darbelį, vardas, pavardė, amžius  
Dalyvio, padėjusio atlikti darbelį, (pedagogo, 
mamos, sesės ir kitų pavardė). 

 

Įstaigos pavadinimas, grupė.  
Dalyvio el. paštas (pedagogo)  

 
Dalyvio anketą pildyti Times New Roman šriftu, 12 dydžiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


