
VŠĮ "KLAIPĖDOS SPECIALIOJI MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS 

"SVETLIAČIOK" 

PARODOS-KONKURSO ,,KALĖDŲ SENELIO PIRŠTINĖS“ NUOSTATAI 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Projekto ,,KALĖDŲ SENELIO PIRŠTINĖ“ (toliau – parodos) nuostatai reglamentuoja parodos-

konkurso tikslą, uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo tvarką, rezultatų vertinimo ir autorių 

apdovanojimą. 

1.2. Parodos organizatorius – VšĮ "Klaipėdos specialioji mokykla-daugiafunkcis centras. 

1.3. Parodos koordinatorės: Spec. klasių vyr. mokytoja Jūratė Rudzinskienė, socialinė darbuotoja 

Jurgita Urbonienė, lavinamųjų klasių mokytoja Indrė Gabrilaitytė. 

1.4. Parodos nuostatai skelbiami VšĮ "Klaipėdos specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro 

"Svetliačiok" tinklapyje www.svetliaciok.lt 

 

2. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

2.1. Organizuoti parodą-konkursą ,,KALĖDŲ SENELIO PIRŠTINĖ“. 

2.2. Skatinti ugdymo įstaigos bendruomenės bendravimą ir bendradarbiavimą, toleranciją. Sustiprinti 

pedagogų ir kitų įstaigos darbuotojų, tėvų bei vaikų tarpusavio ryšį, draugystę. 

2.3. Teikti mokiniams ir bendruomenei kuo daugiau malonių išgyvenimų, įspūdžių, žadinti mokinių 

teigiamas emocijas, ugdyti kūrybiškumą, fantazija, lavinti jų meninius gebėjimus. 

 

3. RENGINIO DALYVIAI, DARBŲ PATEIKIMOTVARKA 

3.1. Parodos dalyviai – Všį "Klaipėdos specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro "Svetliačiok" 

bendruomenė: mokiniai, darbuotojai, tėveliai. 

3.2. Parodos dalyviai pirštines pristatyti turi nuo gruodžio 7d. iki gruodžio 11d. parodos 

organizatoriams kartu su užpildyta dalyvio anketa (priedas). 

 

4. BALSAVIMAS IR APDOVANOJIMAI 

4.1. Visiems darbeliams bus priskirtas individualus numeris, nenurodant autoriaus vardo. Visų 

parodos-konkurso dalyvių darbeliai bus iškabinti mokyklos aktų salėje, jų nuotraukos bus patalpintos 

VšĮ "Klaipėdos specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro "Svetliačiok" tinklapyje, bei FB 

paskyroje. 

4.2. Balsavimas vyks nuo gruodžio 14d. iki 17d. virtualioje erdvėje. Už labiausiai patikusią 

nuotrauką padedant  . Komentarai nebus įtraukiami į skaičiavimą.  

4.3. Visi Parodos-konkurso dalyviai bus apdovanojami diplomais. Taip pat bus išrenkama 

aktyviausiai dalyvavusi klasė. Nugalėtojams bus įteikti Kalėdų Senelio saldūs prizai. 

 

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

5.1. Organizatoriai pasilieka teisę dalyvių darbus ir jų nuotraukas publikuoti mokyklos tinklapyje. 

5.2. Parodos dalyvių kūrybiniai darbeliai bus grąžinami. 

5.3. Mokyklos darbuotojai ir mokiniai galės apžiūrėti darbelius mokyklos aktų salėje, o tėveliai ir 

mokyklos draugai, bei partneriai – mokyklos tinklapyje ir FB paskyroje, nuo gruodžio 14d. iki 17d.  

5.4. Parodos-konkurso rezultatų skelbimas ir dalyvių apdovanojimas vyks galutiniame renginyje 

gruodžio 18d. (laikas bus patikslintas iš anksto), kuris bus transliuojamas nuotoliniu būdu mokyklos 

tinklapyje.   

5.5. Nugalėtojų apdovanojimas vyks gruodžio 18d. Apdovanojimo vaizdo įrašas bus patalpintas į 

mokyklos tinklapį. Apdovanojimai nugalėtojams bus įteikti /perduoti.    

5.4. Informacija apie parodą teikiama telefonais:  868409556; 865751459. 


