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KELMĖS R. UGDYMO ĮSTAIGŲ MOKINIŲ  

KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS 

 NUOSTATAI  

        

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kelmės r. ugdymo įstaigų mokinių Kūrybinių darbų parodos (toliau - Paroda), nuostatai 

reglamentuoja parodos tikslus ir uždavinius, dalyvius ir organizavimo tvarką. 

2. Parodos idėjos autoriai Kelmės rajono dailės ir technologijų metodinių būrelių nariai, Kelmės 

švietimo pagalbos tarnyba. 

3. Parodą organizuoja Kelmės rajono dailės ir technologijų metodiniai būreliai, Kelmės švietimo 

pagalbos tarnyba.  

4. Tikslas – skatinti mokinių kūrybiškumą, meninę saviraišką. 

5. Uždaviniai:  

5.1. skatinti mokinių kūrybiškumą, išradingumą, estetinį skonį, įgyvendinti kūrybines idėjas; 

5.2.  plėtoti bendradarbiavimą tarp technologijų ir dailės mokytojų metodinių būrelių. 

II. DALYVIAI 

 

6. Parodos dalyviai – Kelmės r. ugdymo įstaigų 5- IV klasių mokiniai, dailės ir technologijų 

mokytojai. 

III. ORGANIZAVIMO  TVARKA 

7. Informacija apie parodą ir nuostatai skelbiami Kelmės švietimo pagalbos tarnybos svetainėje 

https://kelmespt.lt 

8. Kūrybiniai darbai pristatomi  iki 2022 m. gegužės 12 d.  darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00  

į Kelmės švietimo pagalbos tarnybą, 101 kabinetą. 

9. Parodos dalyvių kūrybiniai darbai bus eksponuojami nuo 2022 m. gegužės 13 d. iki  27 d. 

Kelmės krašto muziejaus dvaro svirne. 

10. Parodos atidarymas vyks 2022 m. gegužės 13 d. 15.00 Kelmės krašto muziejaus dvaro svirne. 

Renginyje gali dalyvauti visi dalyviai. 

11. Mokytojai, kurių mokinių darbai eksponuojami parodoje registruojasi internetinėje sistemoje 

https://semiplius.lt/ iki gegužės 31 d. 

IV. REIKALAVIMAI DARBAMS 

12. Visi pateikti darbai turi būti originalūs, t. y. sukurti pačių Parodos dalyvių. 

https://kelmespt.lt/
https://semiplius.lt/


13. Pateikiant darbą, pridedama užpildyta ir atspausdinta dalyvio anketa (priedas Nr. 1). 

14.  Darbai gali būti sukurti ugdymo proceso metu, taip pat Parodai pristatomi 2022 m.. 

technologijų ir dailės BE baigiamieji darbai. 

15. Kūrybinio darbo forma: kūrybinis darbas, atliktas naudojant dailės bei/ar technologijų raiškos 

priemones, gali būti įvairių dydžių ir formų. 

16. Prie kūrybinio darbo pritvirtinta kortelė, kurioje nurodomas autoriaus vardas, pavardė, klasė, 

ugdymo įstaiga, mokytojo vardas ir pavardė. 

V. ORGANIZATORIAI 

 

17.  Parodos koordinatorės:  

 17.1.  Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos dailės vyresn. mokytoja, rajono 

dailės mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Simona Tekorienė, Kelmės Šaukėnų VL. Pūtvio-

Putvinskio gimnazijos dailės/technologijų mokytoja, rajono technologijų mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė Aistė Čepulienė, Kelmės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Vida 

Barauskienė.   

  17.2. Informacija teikiama: tel. 8 427 51913, 86980862 arba el. p.: 

vida.barauskiene@kelmespt.lt 

  

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Parodos organizatoriams bus išduodamos Kelmės švietimo pagalbos tarnybos metodinės 

veiklos pažymos. 

19. Parodos dalyviams – bus išduotos Kelmės švietimo pagalbos tarnybos padėkos. 

 15. Mokytojams, padėjusiems pasirengti mokiniams dalyvauti parodoje, bus išduodamos Kelmės 

švietimo pagalbos tarnybos pažymos. Registracija www.semiplius.lt.    

17. Organizatoriai pasilieka teisę, viešai publikuoti darbus, nurodant autorines teises.  

19. Dalyvio anketos užpildymas organizatoriams laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis. 

       

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vida.barauskiene@kelmespt.lt
http://www.semiplius.lt/


 

Priedas Nr. 1 

   KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS  DALYVIO ANKETA 

Darbo pavadinimas..............................................................................................................................  

Darbo kategorija (tinkamą variantą pabraukite) 

Darbas atliktas naudojant dailės bei technologijų raiškos priemones 

Darbas atliktas naudojant technologijų priemones 

Darbas atliktas naudojant dailės raiškos priemones 

 

Mokinio (autoriaus) 

vardas, pavardė 

 (SPAUSDINTINĖMIS 

RAIDĖMIS) 

 

Klasė  

Ruošusio mokytojo 

vardas, pavardė 

(SPAUSDINTINĖMIS 

RAIDĖMIS) 

 

Dėstomas dalykas, 

kvalifikacinė kategorija 

 

Pedagogo el. paštas  

Įstaigos pavadinimas  

Ar Jūs sutinkate su 

visomis Parodos 

nuostatuose 

nurodytomis sąlygomis? 

Įrašykite žodį 

"SUTINKU" 

 

 

 

 

 


