
PATVIRTINTA 

Anykščių lopšelio-darželio ,,Žilvitis“  

direktoriaus 2021 m. lapkričio 15 d. 

įsakymu Nr. V-57 

 

ANYKŠČIŲ RAJONO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

UGDYTINIŲ KŪRYBINĖS RAIŠKOS PROJEKTO  

 ,,SKRISK, GERUMO ANGELE“  

NUOSTATAI  
  

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS  
  

1. Anykščių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių kūrybinės raiškos 

projekto ,,Skrisk, gerumo angele“ (toliau Projekto), skirto Tarptautinei tolerancijos dienai paminėti, 

nuostatai reglamentuoja Projekto tikslą ir uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo, organizavimo tvarką. 

2. Projektą organizuoja Anykščių lopšelis-darželis ,,Žilvitis”, projekto partneriai - Anykščių 

švietimo pagalbos tarnyba, Anykščių rajono socialinių paslaugų centras. 

3. Projektas skirtas paminėti Tarptautinę tolerancijos dieną (lapkričio 16 d.). Skatinti ugdytinius 

susimąstyti ir dalintis gerumu, pagarba su visais, ne tik su sveikaisiais, bet ir su sergančiaisiais, vienišais 

žmonėmis.  

4. Informacija apie projektą skelbiama Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ internetinėje 

svetainėje www.zilvitis.anyksciai.lm.lt , projekto partnerio, Anykščių švietimo pagalbos tarnybos 

internetinėje svetainėje https://anyksciuspt.lt/  

 

II SKYRIUS 

PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

5. Projekto tikslas – ugdyti vaikų socialinius-emocinius ir kūrybinius gebėjimus, puoselėti 

pagarbą ir rūpestį sunkiai sergantiems, vienišiems žmonėms.  

6. Projekto uždaviniai:  

6.1. skatinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojus ir švietimo pagalbos specialistus 

organizuoti ugdomąją veiklą taip, kad vaikai atpažintų ir įvardintų emocijas, jausmus, kuriuos sukelia 

bendravimas su sergančiais, vienišais žmonėmis;  

6.2. formuoti vaikų nuostatas ir skatinti vaikus užjausti, padėti, dovanoti gerumą kitiems; 

6.3. skatinti Anykščių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendrystę.  

  

III SKYRIUS  

PROJEKTO DALYVIAI  
  

7. Projekte kviečiami dalyvauti Anykščių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus  

ugdytiniai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai.  

 

IV SKYRIUS 

REIKALAVIMAI PROJEKTO DARBAMS 
 

8. Nuo 2021 m. lapkričio 16 d. mokytojos, švietimo pagalbos specialistai organizuoja veiklas su 

vaikais apie gerumą, pagarbą sergančiam, vienišam žmogui.  

9. Vaikai kuria atvirukus ir kartu su mokytoja ar švietimo pagalbos specialistu užrašo 

palinkėjimus sergantiems, vienišiems žmonėms.  

10. Projektui pateiktų atvirukų atlikimo technika gali būti įvairi.  Atviruko formatas – A5 lapas 

perlenktas perpus.  

11. Darbų skaičius neribojamas. 

 

 

http://www.zilvitis.anyksciai.lm.lt/
https://anyksciuspt.lt/


V SKYRIUS 

PROJEKTO ORGANIZAVIMO TVARKA IR TRUKMĖ 

 

12. Projekto organizavimo trukmė 2021 m. lapkričio 16 d. - gruodžio 31 d.  

13. Užpildytas dalyvio anketas siųsti (Priedas Nr. 1) el. paštu: zilvicio.pavad@gmail.com iki  

2021 m. gruodžio 10 d. 

14. Sukurti atvirukai ir dalyvio anketos (Priedas Nr.1) iki 2021 m. gruodžio 15 d. siunčiami paštu 

(adresu: Anykščių lopšeliui-darželiui „Žilvitis“, Muziejaus g. 20, LT-29147 Anykščiai). 

15. Projekto organizatoriai iš pateiktų atvirukų parengs virtualų nuotraukų albumą ir patalpins 

Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ ir Anykščių švietimo pagalbos tarnybos internetinėse svetainėse 

www.zilvitis.anyksciai.lm.lt , https://anyksciuspt.lt/ . 

16. Vaikų atvirukai su palinkėjimais 2021 m. gruodžio 20 dieną bus perduoti vienišiems, 

sergantiems žmonėms. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Pateikdami kūrybinius darbus ir dalyvio anketas autoriai tampa projekto dalyviais ir sutinka, 

kad asmens duomenys (autoriaus(-ų) vardas, mokyklos pavadinimas, mokytojo vardas ir kt.) būtų 

naudojami projekto viešinimui. 

18. Pedagogams, dalyvavusiems projekte, bus išduodamos Anykščių švietimo pagalbos tarnybos 

pažymos ir išsiųstos nurodytu el. paštu. 

19. Visiems projekto dalyviams nurodytu elektroniniu paštu bus išsiųsti Anykščių lopšelio-

darželio „Žilvitis“ padėkos raštai. 

20. Projekto koordinatorės – Anykščių lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Neringa Tumėnienė tel.: +370 677 96396, el. p. zilvicio.pavad@gmail.com , priešmokyklinio 

ugdymo vyresnioji mokytoja Asta Bakūrienė tel.: +370 698 19661, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji 

mokytoja Genovaitė Dubauskienė tel.: +370 662 42130.  

  

 

_______________________________  
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Anykščių rajono ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių  

kūrybinės raiškos projekto  

,,Skrisk, gerumo angele“ nuostatų  

1 priedas  

 

 

DALYVIO ANKETA  

  

Autoriaus(-ių) vardas, pavardė    

Grupės pavadinimas   

Mokytojo vardas, pavardė    

Ugdymo įstaigos pavadinimas    

Tikslus el. paštas     

  


