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ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ 

RESPUBLIKINIO KALĖDINIŲ SVEIKINIMŲ AKCIJOS-PROJEKTO  

„PASVEIKINKIM VIENI KITUS“ NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Alytaus lopšelio-darželio „Obelėlė“ kalėdinių sveikinimų respublikinio akcijos-projekto  

„Pasveikinkim vieni kitus“ (toliau akcijos-projekto) nuostatai nustato akcijos-projekto temą, tikslus 

ir uždavinius, organizavimo tvarką.  

 

II. TEMA, TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

  

2. Akcijos-projekto tema – sveikinimai (atvirukai) šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga. 

3.   Tikslas – laukiant žiemos švenčių sukurti šventinę nuotaiką, patirti teigiamų emocijų. 

4. Uždaviniai:  

4.1. Skatinti ir puoselėti ugdytinių saviraišką, kūrybiškumą, originalumą. 

4.2. Išbandyti įvairias darbų atlikimo technikas darant atvirukus. 

4.3. Užtikrinti bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą. 

 

 

III. AKCIJOS-PROJEKTO ORGANIZAVIMAS IR SĄLYGOS 

  

5. Akciją-projektą organizuoja Alytaus lopšelis-darželis „Obelėlė“. 

6. Dalyviai –  ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai. 

7. Akcijos-projekto dalyviai iki š. m. lapkričio 30 d. įskaitytinai el. paštu 

obelelealytus@gmail.com pateikia dalyvio paraišką (priedas Nr. 1), kurioje nurodo: 

 ugdymo įstaigos pavadinimą, adresą; 

 dalyvaujančio mokytojo vardą, pavardę, telefono Nr. , el. pašto adresą; 

 grupės/klasės pavadinimą; 

 visos grupės/klasės vaikų vardus, kuriems bus daromi ir siunčiami asmeniniai 

sveikinimai (atvirukai). 

8. Organizatorius kiekvienai dalyvaujančiai  grupei/klasei iki š. m. gruodžio 2 d. įskaitytinai 

atsiųs kitos  įstaigos dalyvės vaikų vardus, kuriems reikės padaryti asmeninius sveikinimus 

(atvirukus). 

9. Padarytus sveikinimus (atvirukus) įstaigos dalyvės turės siųsti paštu arba įteikti fiziškai 

organizatoriaus nurodytoms grupėms/klasėms iki š. m. gruodžio 16 d. 

10. Sveikinimo (atviruko) formatas, medžiagos, atlikimo technika – pasirenkami laisvai. 

 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Grupės/klasės, pateikdamos dalyvio paraišką, tampa akcijos-projekto dalyviais bei sutinka, 

kad jų darbai ir grupės/klasės pavadinimas, ugdymo įstaiga būtų naudojami socialiniuose tinkluose 

viešinant akciją-projektą, rengiant padėkas. 



12. Mokytojams, įgyvendinusiems akciją-projektą, bus parengta padėka bei pažyma apie 

dalyvavimą ir atsiųsta nurodytu el. paštu. Mokytojai sutinka, kad jų asmens duomenys (vardas, 

pavardė, darbovietė) bus naudojami Pažymai parengti ir įtraukti bendrame sąraše. 

13. Informacija apie akciją-projektą teikiama el. p. obelelealytus@gmail.com,  tel. + 370 688 

11163.  

14. Akcijos-projekto koordinatorės – Roma Krisiulevičienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 

metodininkė, Ineta Ragauskaitė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, Kristina Vyšniauskienė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

 

________________ 

 

          

 

 

 

          Priedas Nr.1 

 

 

 

KALĖDINIŲ SVEIKINIMŲ AKCIJOS-PROJEKTO  „PASVEIKINKIM VIENI KITUS“ 

 

DALYVIO PARAIŠKA 

 

 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas, adresas: 

 

 

Dalyvaujančio mokytojo vardas, pavardė, telefono Nr. , el. pašto adresas: 

 

 

Grupės/klasės pavadinimas: 

 

 

Dalyvaujančios grupės/klasės vaikų vardai: 

 

 

 


