RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ
CENTRO DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS UGDYTINIŲ DARBŲ PARODOSKONKURSO „GALVELĘ TURIU – KNYGELĘ KURIU“, SKIRTO TARPTAUTINEI
VAIKŲ KNYGOS DIENAI PAMINĖTI, ORGANIZAVIMO

2019 m. sausio 31 d. Nr. VL-34
Radviliškis
Atsižvelgdamas į Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro
Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus 2019 metų renginių grafiką bei
palaikydamas Radviliškio Vaižganto progimnazijos iniciatyvą:
1. N u r o d a u 2019 m. kovo 25 d. 14.00 val. Radviliškio Vaižganto progimnazijoje
organizuoti Lietuvos priešmokyklinio amžiaus ugdytinių darbų parodos-konkurso „Galvelę turiu
– knygelę kuriu“ vertinimo komisijos darbą.
2. T v i r t i n u p r i d e d a m u s Lietuvos priešmokyklinio amžiaus ugdytinių darbų
parodos-konkurso „Galvelę turiu – knygelę kuriu“ nuostatus, organizavimo ir vertinimo
komisijas.
3. P a v e d u Lietuvos priešmokyklinio amžiaus ugdytinių darbų parodos-konkurso
„Galvelę turiu – knygelę kuriu“ koordinavimą Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto
paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkei laikinai
atliekančiai vedėjos funkcijas Gailutei Toleikienei.

Direktorius

Parengė
(parašas)
Gailutė Toleikienė, tel. (8 422) 50 380, el. p. gailute@ugdcentras.lt
(2019-01-30)

Vaidotas Jakavičius

PATVIRTINTA
Radviliškio rajono savivaldybės
švietimo ir sporto paslaugų centro
direktoriaus
2019-01-31 įsakymu Nr. VL-34

LIETUVOS PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS UGDYTINIŲ DARBŲ PARODOSKONKURSO „GALVELĘ TURIU – KNYGELĘ KURIU“, SKIRTO TARPTAUTINEI
VAIKŲ KNYGOS DIENAI PAMINĖTI, NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos priešmokyklinio amžiaus ugdytinių darbų parodos-konkurso „Galvelę
turiu – knygelę kuriu“ (toliau – Parodos-konkurso) nuostatai reglamentuoja parodos-konkurso
tikslą, uždavinius, organizatorius, dalyvius, organizavimo tvarką, darbų eksponavimą, vertinimo
tvarką, nugalėtojų apdovanojimą.
II SKYRIUS
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
2. Parodos-konkurso tikslas – puoselėjant vaikų žodinės ir meninės kūrybos raišką
kurti knygeles.
3. Parodos-konkurso uždaviniai:
3.1. padėti atsiskleisti kūrybiškumui ir saviraiškai;
3.2. ugdyti išradingumą, estetinį skonį;
3.3. padėti patirti kūrybos džiaugsmą, atskleidžiant savo meninius gebėjimus;
3.4. skatinti kūrybinį bendradarbiavimą tarp įstaigų, ugdančių priešmokyklinio amžiaus
vaikus.
III SKYRIUS
ORGANIZTORIAI IR PARNERIAI
4. Parodą-konkursą organizuoja Radviliškio Vaižganto progimnazija. Partneris –
Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo
neformaliojo ugdymo skyrius.
IV SKYRIUS
DALYVIAI
5. Parodoje-konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos švietimo įstaigų priešmokyklinio
amžiaus ugdytiniai.
6. Paraiškas dėl dalyvavimo parodoje-konkurse siųsti iki š. m. kovo 1 d. el. p.
onagabi@gmail.com (1 priedas).
V SKYRIUS
ORGANIZAVIMO TVARKA
7.

Įstaiga gali pristatyti iki 5 knygučių.

8. Darbai gali būti individualūs ir kolektyviniai.
9. Reikalavimai eksponuojamiems darbams:
9.1. sukurtos knygutė (knygutės) turi būti tvarkingos;
9.2. akcentuojama ugdytinių kūryba;
9.3. knygutės (knygučių) dydis, dizainas ir medžiagos pasirenkamos savo nuožiūra;
9.4. kiekviena knygutė turi turėti parodos dalyvio kortelę (2 priedas), užpildytą
kompiuteriu (šriftas – Times New Roman, 12 pt.), kurioje pateikiama informacija apie autorių,
įstaigą, jį parengusį pedagogą.
10. Darbai su užpildyta dalyvio kortele iki š. m. kovo 22 d. (imtinai) turi būti pristatyti
į Radviliškio Vaižganto progimnaziją (Vaižganto g. 29, Radviliškis) arba siunčiamos adresu:
Parodai-konkursui „Galvelę turiu – knygelę kuriu“, Vaižganto progimnazija,
Vaižganto g. 29, Radviliškis, LT-82148
11. Kūrybinių darbų (knygučių) paroda vyks nuo 2019 m. kovo 27 d. iki balandžio 27
d. dviem etapais:
I etapas: nuo 2019 m. kovo 27 d. iki balandžio 5 dienos paroda bus eksponuojama
Radviliškio Vaižganto progimnazijoje (Vaižganto g. 29, Radviliškis);
II etapas: nuo balandžio 9 d. iki balandžio 27 dienos paroda bus eksponuojama
Radviliškio viešojoje bibliotekoje (Dariaus ir Girėno g. 9, Radviliškis).
12. Parodos-konkurso baigiamasis renginys planuojamas š. m. gegužės 2 d. Radviliškio
Vaižganto progimnazijoje (tikslesnę informaciją pateiksime el. p.).
13. Parodos-konkurso rezultatai bus skelbiami Radviliškio Vaižganto progimnazijos
internetinėje svetainėje www.vaizgantopagr.lt.
14. Informacija apie parodą-konkursą teikia: Ona Gabenienė, Radviliškio Vaižganto
progimnazijos priešmokyklinio ugdymo mokytoja, tel. 8 672 06 895, el. p. onagabi@gmail.com.
VI SKYRIUS
VERTINIMAS
15. Dalyvių kūrybinius darbus (knygutes) vertins Radviliškio rajono savivaldybės
švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus
sudaryta bei centro direktoriaus įsakymu patvirtinta vertinimo komisija.
16. Darbų vertinimas vyks š m. kovo 25 d. 14.00 val. Radviliškio Vaižganto
progimnazijoje.
17. Vertinimo kriterijai:
17.1. knygutės (knygučių) bendras estetinis vaizdas;
17.2. knygutės (knygučių) dizaino ir turinio dermė;
17.3. originalumas, išskirtinumas;
17.4. kūrybiškumas.
VII SKYRIUS
APDOVANOJIMAS
18. Geriausių darbų autoriai, I–III prizinių vietų nugalėtojai bus apdovanoti Radviliškio
rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo
ugdymo skyriaus padėkomis ir Radviliškio Vaižganto progimnazijos atminimo dovanėlėmis.
19. Visi dalyviai, pristatę kūrybinius darbus (knygutes) parodai-konkursui, gaus
organizatorių padėkas el. paštu.

20. Pedagogams, paruošusiems ugdytinius parodai-konkursui, bus išduodamos
kvalifikacijos tobulinimo pažymos (siunčiamos pedagogų nurodytu el. p.).
VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21. Po parodos darbus atsiimti š. m. gegužės 3–8 dienomis Radviliškio Vaižganto
progimnazijoje. Likę darbai autoriams siunčiami nebus.
22. Parodos-konkurso organizatoriai pasilieka teisę populiarinti dalyvių darbus savo
internetinėse svetainėse (autorių sutikimu laikomas darbų pateikimas parodai-konkursui).
23. Renginyje bus fotografuojama. Nuotraukos gali būti viešinamos spaudoje, įstaigos
internetiniame puslapyje, socialinėje paskyroje.
24. Informacija apie parodą-konkursą bus skleidžiama www.ikimokyklinis.lt ir kitose
svetainėse.
__________________________________

1 priedas

LIETUVOS PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS UGDYTINIŲ DARBŲ PARODOSKONKURSO „GALVELĘ TURIU – KNYGELĘ KURIU“, SKIRTO
TARPTAUTINEI VAIKŲ KNYGOS DIENAI PAMINĖTI
DALYVIO PARAIŠKA
Ugdymo įstaigos
pavadinimas

Adresas

Dalyvaujantys
pedagogai (vardas,
pavardė
kvalifikacinė
kategorija)

Kontaktai
(el. p., telefono Nr.)

Paraišką užpildė:
........................................................................................................................
Pareigos, vardas, pavardė, el. paštas

Paraišką užpildyti ir ją atsiųsti iki 2019 m. kovo 5 d. el. p. onagabi@gmail.com.

2 priedas

LIETUVOS PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS UGDYTINIŲ DARBŲ PARODOSKONKURSO „GALVELĘ TURIU – KNYGELĘ KURIU“, SKIRTO
TARPTAUTINEI VAIKŲ KNYGOS DIENAI PAMINĖTI
DALYVIO KORTELĖ
Autoriaus vardas, pavardė,
amžius
Įstaigos pavadinimas
Įstaigos adresas, el. paštas
Pedagogo vardas, pavardė,
kvalifikacinė kategorija, el.
paštas

