
MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŠALTINĖLIS”

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ FOTOGRAFIJŲ

PARODOS „MANO MIESTAS IR AŠ JAME“ NUOSTATŲ TVIRTINIMO

2022 m. balandžio 6 d. Nr. V-

Marijampolė

Vadovaudamasi Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ 2021-2022 mokslo metų

veiklos planu,

t v i r t i n u Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio

amžiaus vaikų fotografijų parodos „Mano miestas ir aš jame“ nuostatus (pridedama).

L. e. direktorės pareigas                            Nijolė Stadalienė
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PATVIRTINTA

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“

direktoriaus 2022 m. balandžio 6 d.

įsakymu Nr. V-

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ FOTOGRAFIJŲ

PARODOS „MANO MIESTAS IR AŠ JAME“ NUOSTATAI

I SKYRUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ fotografijų parodos (toliau – parodos)

nuostatai reglamentuoja parodos  tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką.

2. Paroda skirta atskleisti vaiko ir suaugusiojo santykį su savo miestu, atspindėti

Marijampolės miesto  vietoves ir objektus.

3. Projekto organizatorius – Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“. Informacija

apie parodą ir nuostatai skelbiami Marijampolės lopšelio-darželio interneto svetainėje

www.marijampolessaltinelis.lt bei Facebook paskyroje.

4. Parodą organizuoja Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ ikimokyklinio

ugdymo mokytoja Irma Balčiūnienė, logopedė Rita Danilevičienė.

II SKYRIUS

PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

6. Tikslas – skatinti vaikų kūrybiškumą per fotografiją: stebėti, atrasti, fotografuoti,

domėtis savo miesto  vietovėmis ir objektais pastebint jo išskirtinumą ir unikalumą.

7. Uždaviniai:

7.1. skatinti vaikus kūrybiškai pažvelgti bei užfiksuoti išskirtinius Marijampolės miesto

objektus;

7.2. motyvuoti ugdytinių tėvelius daugiau laiko praleisti su vaikais savo gimtajame

mieste;

7.3.  lavinti vaikų sakytinę kalbą pasakojant įspūdžius apie savo miestą;

7.4. plėtoti įstaigos bendruomenės bendradarbiavimą.

III SKYRIUS

DALYVIAI

8. Parodoje kviečiami dalyvauti Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“

bendruomenė: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai, tėvai, darbuotojai. Dalyvių

skaičius neribojamas, bet vienas dalyvis gali siųsti tik vieną nuotrauką.

IV SKYRIUS

ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

9. Dalyviai parodai pateikia:

9.1. vieną png arba pdf formatu atliktą nuotrauką, kurioje matosi parodoje dalyvaujantis

asmuo bei pasirinktas Marijampolės miesto objektas ar kraštovaizdis. 

9.2. dalyvio kortelę (1 priedas). Kortelėje pateikti duomenys bus naudojami laikantis

asmens duomenų apsaugos reikalavimų, kuriuos kelia bendrasis duomenų apsaugos reglamentas
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(BDAR).

10. Parodos „Mano miestas ir aš jame“ nuotrauką siųsti iki 2022 m. balandžio 20 d. el. p.:

manomiestas230@gmail.com

11. Nuotraukos bus eksponuojamos Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis”

svetainėje www.marijampolessaltinelis.lt  bei įstaigos Facebook paskyroje nuo balandžio 25 d.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. Projekto sąlygų neatitinkančios ir terminui pasibaigus pateiktos nuotraukos nebus

eksponuojamos.

13. Dalyvavimas parodoje laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis.

__________________________________
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1priedas

Dalyvio kortelė

Vardas, pavardė

Grupės pavadinimas

Nuotraukos pavadinimas
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DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai) Nijolė Stadalienė
Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl Marijampolės vaikų lopšelio-darželio 

„Šaltinėlis“  ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
amžiaus vaikų fotografijų parodos „Mano 
miestas ir aš jame“ nuostatų tvirtinimo

Dokumento registracijos data ir numeris 2022-04-07 Nr. V-41

Adresatas  - 

Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties 
parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) 
pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data

Pasirašymas: Marijampolės vaikų lopšelis-
darželis "Šaltinėlis"-Direktoriaus pavaduotojas 
ugdymui Nijolė Stadalienė 2022-04-07
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Papildomi metaduomenys Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
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