
PATVIRTINTA
Šiaulių jaunųjų turistų centro
direktoriaus 2023 m. kovo 10 d.
įsakymu Nr. ĮVK-16

ŠIAULIŲ  JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO 
 SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ MOKINIŲ 

MENINIŲ DARBŲ PARODOS 
  „TAU,  MAMYTE, GRAŽIAUSIAS ŽIEDAS“

NUOSTATAI

I SKYRIUS
                       BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Šiaulių  jaunųjų turistų  centro  specialiųjų  ugdymosi  poreikių  turinčių  mokinių  parodos  „Tau,
Mamyte,  gražiausias  žiedas“  nuostatai  reglamentuoja  parodos  tikslą,  uždavinius,  dalyvius  ir
organizavimo tvarką.
2.  Parodą   organizuoja  Šiaulių  jaunųjų  turistų  centro  kraštotyros  mokytojų  metodinė  grupė.
Renginio koordinatorė – Marija Gedminienė, vyresnioji neformaliojo vaikų švietimo (kraštotyra)
mokytoja.  

II SKYRIUS
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4. Parodos tikslas - skatinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius domėtis Motinos 
dienos tradicijomis, ugdyti kūrybinius gebėjimus, parengiant kūrybinį darbą, atliktą įvairią techniką.
5. Parodos uždaviniai:
5.1.Ugdyti mokinių vertybines nuostatas, socialines kompetencijas, pažintinius procesus;
5.2. Lavinti mokinių išradingumą, kūrybiškumą, estetinį skonį;
5.3. Sudaryti sąlygas patirti sėkmę ir džiugias emocijas, įgyvendinant idėjas ir fantazijas;
5.4. Plėtoti Šiaulių miesto ugdymo įstaigų mokytojų ir mokinių  bendradarbiavimą.
               

III SKYRIUS
PARODOS  DALYVIAI, ORGANIZAVIMAS

VYKDYMO VIETA IR LAIKAS, APDOVANOJIMAI

6. Parodos dalyviai – miesto bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų 1-4 klasių
specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai.
7.  Parodos  dalyviai  iki  2023  m.  balandžio  17  d. į  Šiaulių  jaunųjų  turistų  centrą  (Rygos  g.36,
Šiauliai)  arba  Šiaulių Ragainės progimnaziją (Tilžės g. 85) mokytojai Marijai Gedminienei pristato
kūrybinį darbą ir dalyvio anketą (1 priedas).
8.  Parodos darbai  eksponuojami 2023 m. balandžio 24 d.-  gegužės  11d. Šiaulių jaunųjų turistų
centre. Lankytojai laukiami darbo dienomis 9-18 val.
9. Parodos aptarimas ir apdovanojimai vyks 2023 m. gegužės 11 d 15.30 val.
10. Parodos dalyviai apdovanojami Šiaulių jaunųjų turistų centro direktoriaus padėkomis, rėmėjų
prizais.                                                                                          
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IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI KŪRYBINIŲ DARBŲ PATEIKIMUI

11. Kūriniai turi atitikti parodos tematiką „Tau, Mamyte, gražiausias žiedas“.
12. Kūrybiniai darbai gali būti atlikti įvairia technika.
13. Parodai pateikiami ne daugiau du vieno autoriaus darbai.
14. Darbai turi būti tvarkingi, išbaigti. Darbo apatiniame dešiniajame kampe priklijuota arba pridėta
kortelė su darbo metrika ( priedas Nr.2).
15. Parodai neteikiami iš interneto svetainių atspausdinti spalvinimui skirti piešiniai.

V SKYRIUS
                                                  BAIGIAMOSIOS  NUOSTATOS

16. Mokytojams, parengusiems mokinius, bus išduotos Šiaulių Jaunųjų turistų centro direktoriaus
pažymos, patvirtinančios dalyvavimą parodoje.
17. Daugiau informacijos suteiksime el.  paštu  sjtc@splius.lt arba tel.  +370 41 399782 - Šiaulių
jaunųjų turistų centro direktoriaus pavaduotoja Genovaitė Beleckaitė  +37065642820 – mokytoja
Marija Gedminienė.
18. Parodos nuostatai skelbiami Šiaulių jaunųjų turistų centro svetainėje www.sjtc.lt
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Miesto bendrojo ugdymo įstaigų mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių kūrybinių darbų 
parodos-konkurso „Tau, Mamyte, gražiausias žiedas“ nuostatų   

                                                                                                          Priedas Nr.1
  

Eil.
Nr.

Mokinio
vardas,
pavardė

Klasė
Mokytojo vardas,

pavardė, kvalifikacinė
kategorija

Pilnas mokyklos
pavadinimas

Mokytojo 
tel. Nr., elektroninis

paštas

1.
2.

                                                                                                       Priedas Nr. 2

Kortelės su darbo metrika kraštinės  7/2 cm; šriftas – Times New Roman, raidžių aukštis -12 pt.

Metrikos pavyzdys:
    
                                               „Pavadinimas“
                                     Vardenis Pavardenis, klasė
                                   Ugdymo įstaigos pavadinimas
                                       Pedagogo vardas, pavardė
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