PATVIRTINTA
Alytaus ,,Vilties‘‘ mokyklos-darželio
direktoriaus 2021 m. gegužės 25 d.
įsakymu Nr. V-54

RESPUBLIKINIO SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIŲ, JŲ TĖVŲ,
MOKYTOJŲ ILGALAIKIO PROJEKTO „MANO OLIMPINĖ VASARA“
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikinio specialiųjų poreikių mokinių, jų tėvų, mokytojų ilgalaikio projekto „Mano
olimpinė vasara“ (toliau – projektas) nuostatai reglamentuoja tikslą ir uždavinius, projekto eigą,
dalyvių apdovanojimo tvarką.
2. Projektą organizuoja Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Radmila Krividienė ir socialinė pedagogė Laura Klimavičiūtė. Adresas: Volungės g. 28,
Alytus. Tel. (8 315) 75 580, el. paštas: vildm@viltis.alytus.lm.lt.
3. Projekto nuostatai skelbiami Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio internetiniame
puslapyje www.viltiesdm.lt
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
4. Projekto tikslai:
4.1. Skatinti specialiųjų poreikių mokinius ir jų šeimas aktyviai leisti laisvalaikį vasaros
metu.
4.2. Bendradarbiauti su miesto ir Lietuvos mokyklomis, kuriose ugdomi specialiųjų poreikių
mokiniai.
5. Projekto uždaviniai:
5.1. Planuos ir įgyvendins aktyvias sportines veiklas;
5.2. Stiprins bendravimo ir bendradarbiavimo, komandinio darbo įgūdžius;
5.3. Reikš emocijas, įspūdžius ir fiksuos aktyvaus laisvalaikio akimirkas;
5.4. Patirs ir pajus fizinio aktyvumo naudą stiprinant sveikatą, įtvirtinant sveikos gyvensenos
įgūdžius
III. DALYVIAI
6. Projekte kviečiame dalyvauti Alytaus ir kitų miestų specialiųjų poreikių mokiniai, jų tėvai,
mokytojai.
IV. PROJEKTO ORGANIZAVIMAS IR TRUKMĖ
7. Dalyviai fotografuoja savo aktyvaus laisvalaikio akimirkas ir pateikia nuotraukas
organizuojamai parodai skaitmeniniu formatu.
8. Parodai pateikiami darbai turi atitikti projekto tematiką „Mano olimpinė vasara“.

9. Nuotraukas ir užpildytą dalyvio anketą (priedas Nr. 1) galima siųsti nuo 2021 m. birželio
14 d. iki 2021 m. rugpjūčio 28 d. el. p. makas323@gmail.com arba l.klimaviciutes@gmail.com
(prisegant užpildytą dalyvio anketą).
10. Nuo 2021 m. rugsėjo 6 d. virtualią parodą bus galima pamatyti Alytaus „Vilties“
mokyklos- darželiointernetinėje svetainėje www.viltiesdm.lt ir facebook paskyroje.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11. Pateikdamas darbus autorius tampa projekto dalyviu.
12. Visi projekto dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais, kurie bus išsiųsti elektroniniu paštu.
13. Autorius, pateikdamas nuotraukas projektui, patvirtina, kad yra nuotraukų autorius, ir
yra gavęs nuotraukoje užfiksuotų asmenų sutikimą nuotraukas pateikti parodai. Už autorinių teisių
pažeidimus atsako nuotraukas pateikę asmenys.
14. Užpildę projekto anketą, dalyviai sutinka, kad atsiųstos nuotraukos būtų skelbiamos
organizatorių interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose.

-----------------------------------------------------

Priedas Nr. 1
RESPUBLIKINIO SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIŲ, JŲ TĖVŲ, MOKYTOJŲ
ILGALAIKIO PROJEKTO „MANO OLIMPINĖ VASARA“
DALYVIO ANKETA

Mokinio vardas, pavardė, amžius
Įstaigos pavadinimas
Atsiuntusio asmens vardas, pavardė
El. paštas, telefono Nr.

