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ANYKŠČIŲ RAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ PRADINIŲ KLASIŲ INDIVIDUALIŲ 

UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ MOKINIŲ VIRTUALIOS KŪRYBINIŲ DARBŲ 

PARODOS “MANO DRAUGAS YRA...“, SKIRTOS TARPTAUTINEI DRAUGO DIENAI 

PAMINĖTI, NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Anykščių rajono ugdymo įstaigų pradinių klasių individualių ugdymo poreikių 

turinčių mokinių virtualios kūrybinių darbų parodos „Mano draugas yra...“ (toliau – Paroda) 

nuostatai reglamentuoja Parodos tikslus, dalyvius, organizavimo tvarką. 

2. Parodą organizuoja Anykščių rajono švietimo pagalbos tarnyba, Parodos partneris – 

Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija. 

 

II SKYRIUS 

PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Tikslas – skatinti individualių ugdymosi poreikių turinčius mokinius aktyviai 

dalyvauti meninėje, kūrybinėje veikloje, suteikti kūrybinės sėkmės, pasitikėjimo, džiaugsmo pojūtį, 

lemiantį mokinių dvasinę harmoniją bei motyvaciją. 

4. Uždaviniai: 

4.1. paminėti Tarptautinę draugo dieną (lapkričio 29 d.). 

4.2. ugdyti mokinių saviraišką, kūrybiškumą, taisyklingo, estetiško rašymo bei 

piešimo įgūdžius,  

 4.3. surengti mokinių darbų parodą virtualioje aplinkoje, Anykščių švietimo pagalbos 

tarnybos interneto svetainėje https://www.anyksciuspt.lt/ 

 

III SKYRIUS 

PARODOS DALYVIAI 

 

5. Parodos  dalyviai – Anykščių rajono ugdymo įstaigų pradinių klasių mokiniai, 

turintys individualių ugdymosi poreikių. 
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IV SKYRIUS 

PARODOS ORGANIZAVIMAS 

 

 6. Parodos koordinatorės: Vilma Žvybienė, Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos 

specialioji pedagogė, el. p vilma.zvybiene@troskunai.anyksciai.lm.lt, tel. +370 686 65615, Vida 

Uginčienė, el. p. vida.uginciene@troskunai.anyksciai.lm.lt, tel. +370 640 89988. Atsakinga  

Anykščių švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Aina Tumienė, el. p. 

aina.tumiene@anyksciuspt.lt mob. tel. +370 607 49951. 

7. Atliktus darbus nuskenuoti, užpildyti dalyvio anketą (1 priedas) ir iki 2021 m. 

lapkričio 22 d atsiųsti į el.paštu vida.uginciene@troskunai.anyksciai.lm.lt arba 

vilma.zvybiene@troskunai.anyksciai.lm.lt 

  8. Darbų paroda vyks 2021 m. nuo lapkričio 29 d. iki gruodžio 23 d. virtualioje 

aplinkoje, Anykščių švietimo pagalbos tarnybos interneto svetainėje https://www.anyksciuspt.lt/ 

 

V SKYRIUS 

REIKALAVIMAI DARBAMS 

 

9. Ant A4 formato piešimo lapo mokinys pasirinkta technika (spalvotais pieštukais, 

flomasteriais, vaškinėmis kreidelėmis ir pan.) užrašo 1-5 nuoširdžiausius žodžius savo draugui. 

Lapą galima apipavidalinti ornamentais, piešiniais ar pan. 

10. Darbo apatiniame dešiniajame kampe priklijuoti kortelę, kurioje Times New 

Roman 12 pt. nurodyta švietimo įstaiga, mokinio vardas, pavardė, klasė (2 priedas). 

11. Dalyviai, pateikdami darbus parodai, suteikia organizatoriams teisę juos viešai 

publikuoti. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Visi parodos dalyviai bus apdovanoti Anykščių švietimo pagalbos tarnybos 

padėkos raštais. Pedagogams, parengusiems mokinius, bus išduodamos Anykščių švietimo pagalbos 

tarnybos pažymos dėl metodinės veiklos. 

 

________________________________ 

 

 

Nuostatus parengė: 

Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos specialioji pedagogė Vilma Žvybienė 

Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos logopedė Vida Uginčienė 

 

 

mailto:vilma.zvybiene@troskunai.anyksciai.lm.lt
mailto:vida.uginciene@troskunai.anyksciai.lm.lt
mailto:aina.tumiene@anyksciuspt.lt
mailto:vida.uginciene@troskunai.anyksciai.lm.lt
mailto:vilma.zvybiene@troskunai.anyksciai.lm.lt
https://www.anyksciuspt.lt/


3 

 

 
 

 

Anykščių rajono ugdymo įstaigų  

pradinių klasių individualių 

ugdymo poreikių turinčių mokinių 

virtualios kūrybinių darbų parodos 

„Mano draugas yra...“ nuostatų 

1 priedas  

 

 

Dalyvio registracijos anketa 

 

Eil. 

Nr. 

 

Mokyklos 

pavadinimas ir 

adresas 

Mokinio 

vardas, 

pavardė 

Klasė 

Mokytojo, pagalbos mokiniui specialisto 

vardas, pavardė, turima kvalifikacinė 

kategorija, kontaktai 

(telefono numeris, elektroninis paštas) 
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Anykščių rajono ugdymo įstaigų  
pradinių klasių individualių 

ugdymo poreikių turinčių mokinių 

virtualios kūrybinių darbų parodos 

„Mano draugas yra...“ nuostatų 

2 priedas  

  

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ugdymo įstaigos pavadinimas  

Mokinio vardas, pavardė, klasė 
(Times New Roman  12 šriftas). 

 


