
                                                                                      PATVIRTINTA 

Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ 

direktoriaus 2020 m. spalio 28 d. 

įsakymu Nr. V-42 

 

TARPTAUTINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

APLINKOSAUGOS PROJEKTO 

„EGLUTĘ GAMINU PATS“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Tarptautinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų aplinkosaugos projekto 

„Eglutę gaminu pats“ (toliau – projekto) nuostatai reglamentuoja tikslą, uždavinius, dalyvius, 

organizavimo ir vykdymo tvarką. 

 2. Projekto nuostatai skelbiami Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ tinklalapyje 

https://www.saulute.kupiskis.lm.lt 

 3. Projekto partneris – Kupiškio rajono švietimo pagalbos tarnyba. 

 4. Projekto partneris ir rėmėjas – VšĮ Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centras. 

 

II SKYRIUS 

 TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

 5. Projekto tikslas – plėtojant aplinkosaugos idėjas skatinti saikingą vartotojiškumą, ugdyti 

kūrybinę iniciatyvą ir meninius gebėjimus, naudoti natūralias medžiagas sumanymams įgyvendinti. 

 6. Projekto uždaviniai: 

 6.1. skatinti aplinkosaugines idėjas, formuoti savimonę tyrinėjant gamtą, renkant, kaupiant ir 

racionaliai panaudojant gamtinę medžiagą; 

 6.2. ugdyti vaikų, pedagogų ir kitų bendruomenės narių kūrybiškumą, išradingumą gaminant 

kalėdines eglutes; 

 6.3. plėtoti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų rajone, respublikoje, už respublikos ribų. 

 

III SKYRIUS 

 ORGANIZATORIUS 

 

 7. Projekto organizatorius – Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“, adresas Taikos g. 6, 

LT-40125 Kupiškis, Lietuva. 

https://www.saulute.kupiskis.lm.lt/
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 8. Projektą koordinuoja Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Aušra Sarcevičienė. Projektą rengia ir organizuoja: vyresnioji ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja Ina Mudurienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Dangerūta Jakubkienė, 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Joalita Karnišovaitė, neformaliojo švietimo mokytoja 

(anglų k.) Deimantė Vogulienė. 

 

IV SKYRIUS 

 DALYVIAI 

 

 9. Projekte kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai, 

ugdytiniai, kiti bendruomenės nariai. 

 

V SKYRIUS 

 PROJEKTO ORGANIZAVIMAS 

 

 10. Projektas vyksta – 2020 m. lapkričio 3 d. – 2021 m. sausio 8 d. 

 11. Projektas vyksta etapais: 

 11.1. I etape dalyviai renka, tyrinėja, susipažįsta su natūraliomis gamtinėmis medžiagomis, 

jų savybėmis, tvarumu, šių medžiagų reikšmingumu natūraliems gamtiniams procesams.  

 11.2. II etape dalyviai kuria, pagamina kalėdinę eglę iš natūralių gamtinių medžiagų, ją 

panaudoja puošdami savas erdves.  

 12. Nufotografuoto darbo 1 skaitmeninę JPG nuotrauką ir užpildą dalyvio anketą (1 

priedas) iki 2020 m. gruodžio 14 d. siųsti el. paštu renginiai.saulute@gmail.com 

 13. Darbas gali būti individualus arba bendras. 

 14. Darbų skaičius ribojamas: vieno dalyvio – vienas darbas. 

 15. Kūrybiniai darbai bus eksponuojami Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ 

internetinėje svetainėje adresu: https://www.saulute.kupiskis.lm.lt/darzelis.htm 

 

VI SKYRIUS 

 DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

 16. Visi projekto dalyviai bus apdovanoti organizatoriaus padėkomis, kurios bus išsiųstos 

elektroniniu paštu. 

 17. Trys originaliausi kūrybiniai darbai bus apdovanoti projekto organizatorių ir rėmėjų 

įsteigtais prizais. 

mailto:renginiai.saulute@gmail.com
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 18. Mokytojams, įgyvendinusiems projektą, bus parengta ir elektroniniu paštu išsiųsta 

Kupiškio rajono švietimo pagalbos tarnybos pažyma. Mokytojai sutinka, kad jų asmens duomenys 

(vardas, pavardė, darbovietė) bus naudojami Pažymai parengti ir įtraukti į bendrą sąrašą. 

 

VII SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 19. Autoriai atsako už kūrybinių darbų bei nuotraukų autentiškumą ir autorystę. 

 20. Projekto dalyviai, atsiųsdami kūrybinių darbų nuotraukas, sutinka su jų viešu platinimu, 

talpinimu internetinėje erdvėje, publikavimu viešinant projektą.  

 21. Dalyvavimas šiame projekte reiškia autoriaus(ių) sutikimą su visomis projekto 

sąlygomis. 

 22. Kilus klausimams prašome skambinti Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ 

pavaduotojai ugdymui Aušrai Sarcevičienei tel. +370 45935289, ikimokyklinio ugdymo mokytojai 

Inai Mudurienei tel. +370 61451394 arba rašyti el.p. saulute.kupiskis@gmail.com 

 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:el.p.darzelis.saulute@gmail.com
mailto:saulute.kupiskis@gmail.com
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1 priedas 

 

TARPTAUTINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

GAMTOSAUGOS PROJEKTO „EGLUTĘ GAMINU PATS“ 

 DALYVIO KORTELĖ 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas 

 

 

Ugdymo įstaigos adresas, telefonas,  

elektroninis paštas 

 

 

Autoriaus vardas, pavardė  

Pedagogo vardas, pavardė 

 

 

Aprašymas (iš ko pagaminta, panaudojimo  

būdai), (2–5 sakiniai) 

 

 

 


