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VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS KRAŠTO IKIMOKYKLINIO IR 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ NUOTRAUKŲ 

PROJEKTO „MANO TĖTIS PATS PAČIAUSIAS“  NUOSTATAI 

 

Tėtis – tai ne tas, kuris remontuoja. Ne tas, kuris atneša pinigų. Tėtis – tai vyras, šalia kurio 

vaikas gali šokinėti ant sofos, karstytis medžiais, važinėti autobusu ir pats susimokėti už kelionę. 

Tėtis šalia ir jis patikimai apsaugos nuo daugybės problemų. Tėtis – tai vyras, kurio draugijoje 

norisi būti atkakliam ir užsispyrusiam – pačiam užsisegti užtrauktuką, išmokti užsirišti batų 

raištelius, padaryti kelis prisitraukimus. Tėtis moko būti atkakliu.  

 Organizuodami projektą „Mano tėtis pats pačiausias“ norime atkreitį dėmesį į tėčius, nes 

kartais jie yra užgožti ir lyg pamiršti. Mamos diena minima garsiai, skambiai, visur vyksta dideli 

koncertai, o tėčio diena minima tyliai ir gan santūriai. O juk su tėčiu vaikai pridaro tiek įdomių ir 

gan pašėlusių dalykų. 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus rajono Nemenčinės krašto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų 

kūrybinių darbų nuotraukų projekto (toliau - projektas) nuostatai parengti vadovaujantis 

Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelio-darželio direktoriaus 2021 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 

V-56. 

2. Projekto nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, organizavimo tvarką, eigą ir 

reikalavimus. 

3. Projektą organizuoja Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelis-darželis (Liepų g 4., Didžiųjų Kabiškių 

k., Nemenčinės sen. Vilniaus r.).  

4. Projekto iniciatorė – vyresnioji mokytoja, dirbanti pagal  ikimokyklinio ugdymo programą,  

Alina Černiavska. 

5. Projekto nuostatai skelbiami Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelio-darželio tinklapyje: 

http://www.kabiskes.vilniausr.lm.lt/. 

6. Projekto trukmė: nuo 2021 m. gegužės 10 d. iki 2021 m. birželio 1 d. 

 

II SKYRIUS 

PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

7. Tikslas – įtraukti vaikus ir tėvelius kartu sugalvoti ir įgyvendinti netradicinę veiklą. 

8. Uždaviniai: 

8.1. Lavinti vaikų bendravimą ir bendradarbiavimą su suaugusiais; 

8.2. Skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir jų tėvų kūrybingumą ir 

išradingumą; 

8.3. Stiprinti bendradarbiavimą tarp Nemenčinės krašto ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų.  

http://www.kabiskes.vilniausr.lm.lt/


III SKYRIUS 

PARODOS DALYVIAI 

 

9. Projekte kviečiami dalyvauti Vilniaus rajono Nemenčinės krašto ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai, pedagogai, tėveliai. 

 

IV SKYRIUS 

ORGANIZAVIMO TVARKA 

  

10. Projektui „Mano tėtis pats pačiausias“ pateikiamos nuotraukos atspindinčios netradicines 

veiklas, kurias vaikai atliko su tėvais arba Tėčiams sukurtų dovanų atvaizdus, kuriuose 

atspindėtų tai, kuo ypatingas yra tėtis. 

11. Projekto dalyviai savarankiškai pasirenka atlikimo techniką ir veiklą. 

12. Dalyviai užpildo dalyvio anketą (Priedas Nr.1) ir su pasirinkta  nuotrauka atsiunčia iki 2021 m. 

birželio 1 d. elektroniniu paštu alina.cerniavska@gmail.com. Nuotraukos turi būti geros 

kokybės. 

13. Kiekvienas pedagogas gali pateikti ne daugiau 3 darbelių nuotraukas, kurios turi atitikti parodos 

nuostatus. Jei nuotraukoje matomi vaikai, privaloma turėti tėvų sutikimą. 

14. Iš projektui atsiųstų darbų bus sukurtas filmukas ir patalpintas į Vilniaus r. Kabiškių vaikų 

lopšelio-darželio internetinėje svetainėje http://www.kabiskes.vilniausr.lm.lt/. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Visi projekto dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais. Padėkos raštus išsiųsime dalyvio anketoje 

nurodytu elektroniniu paštu. 

16. Autorius, pateikdamas projektui nuotraukas, patvirtina, kad yra šios nuotraukos autorius ir yra 

gavęs joje esančių asmenų sutikimą šią nuotrauką pateikti projektui. Už autorinių teisių 

pažeidimus atsako nuotraukas pateikę asmenys.  

17. Nuotraukų atsiuntimas projekto organizatoriams yra laikomas autorių sutikimu su šiomis 

sąlygomis. 

18. Kilus klausimams rašykite elektroniniu paštu alina.cerniavska@gmail.com  arba skambinkite 

telefonu  863465639 Alina Černiavska. 
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Priedas Nr.1 
 

VILNIAUS RAJONO NEMENČINĖS KRAŠTO IKIMOKYKLINIO IR 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ NUOTRAUKŲ 

PROJEKTO „MANO TĖTIS PATS PAČIAUSIAS“   

DALYVIO ANKETA 

 

  

Įstaigos pavadinimas  

Pedagogo vardas, pavardė  

Vaiko (ų) vardas (ai), pavardė (ės), amžius  

Įstaigos elektroninis paštas, telefonas  

 
 


