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ORGANIZUOJAMU RENGINIV VAIKAMS ATRANKOS APRASAS

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Organizuojamq renginiq vaikams atrankos apra5as (toliau - apra$as) nustato lopielio-darZelio
,,Pasakaoo vaikq renginiq (konkursq, parodq, olimpijadq, akcijq, festivaliq, edukaciniq renginiq,
projektines veiklos ir kt.) (toliau -renginiai) atrankos tvark4.
2. ApraSo tikslas - reglamentuoti renginiq atrank4 ir vykdymq.
3. Apra5as taikomas lopSelio-darZelio vadovams, pedagogams, organizuojantiems ir vykdantiems
vaikq iki 7 metq imtinai renginius Lietuvos Respublikos teritorijoje.

II.RENGINIV ATRANKOS PRINCIPAI

4. Turizmo renginiai (Zygiai, ekskursijos, iSvykos, sqskrydZiai, varZybos) rengiami vadovaujantis
lopSelio-darZelio ,,Pasaka'o Vaikq turizmo renginiq organizavimo tvarkos apraSu, patvirtintu
lop5elio-darZelio ,,Pasaka" direktoriaus 2011 m. rugsej o 20 d,. isakymu Nr. V-81. programas rengia
pedagogas, derina su direktoriaus pavaduotoju ugdymui ir teikia tvirtinti lop5elio-darZJio
direktoriui.
5. Visi renginiai atrenkami, atsiZvelgiant ivaikq amiliq, galimybes ir sugebejimus, ugdymo naudq
vaikams ir pedagogams.
6. fvairiq kolektyvq spektakliai atrenkami tik turintys verslo liudijimq, pasitarus su pedagogais.
6. organizuojami renginiai neturi trukdyti planingam grupes darbui.
7. Su gauta informacija elektroniniame pa5te apie ivairius renginius, pirmiausia susipaZista
direktorius, pavaduotojas ugdymui. Su gautais pasiulymais supaZindina pedagogus meiodiniq
p as itarimq metu, arb a p atalpi ndamo s mediliagq ske lb imq I entoj e.
8.Pedagogai, turintys idejq, mindiq, pasiiilymq, ar kviediami kitq istaigq ir norintys dalyvauti jq
renginiuose, proj ektuose apie organizuoj am4 rengini informuoj a istaigos-vadovus.
9. Reikalavimai ruoliamiems renginiq projektams:
9.1. projektas privalo tureti bendrus tikslus ir plan4 (dereti su istaigos, grupes metiniu ptanu);
9.2. projektas turi b[ti integruotas i ugdymo turini;
9.3. pedagogai, vykdantys projekting veikl4, turi siekti vaikq ugdymo kokybes gerinimo. Todel
svarbu daugiau demesio skirti projekto kokybei, o ne kiekybei;
9.4. butinas pedagogq (kitq bendruomenes nariq) bendradarbiavimas ruo5iant ir igyvendinant
projektus;
9.5. pedagogas, dalyvaujantis projekte, turi briti reik5mingai prisidejgs prie projekto igyvendinimo;
9.6. igyvendintas projektas privalo tureti apdiuopiam4 rczultat4(rezultatas tuributi matomas;.

III. RENGINIU ORGANIZAVIMO TVARKA

10. Edukaciniai renginiai vaikams parenkami suderinus su vaikq tevais ir direktoriaus pavaduotoju
ugdymui.
11. Pirmumas teikiamas renginiams organizuojamiems Alytaus mieste.
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12. Renginiq, organizuojamr+ uZ miesto, kituose miestuose pasirinkimas derinamas su direktoriumi:
12.1. ruo5iama renginio programa, projektas;
12,2, dalyviq s4ra5as su vaikq tevq paraSais, kuriuos tvirtina lopSelio-darZelio ,,Pasaka" direktorius.
13. Nuotraukomis, filmuota medliaga galima naudotis, tik jei yra vaikq tevq ra5ti5kas sutikimas.
14. Pageidautina, kad iSvykose i renginius, organizuojamus uZ miesto ribq, dalyvautq ir vaikq tevai.
15. Per metus grupe gali organizuoti ne daugiau kaip du iSvaZiuojamuosius renginius ar edukacines
programas.
l6.Spektakliai vaikams kviediami ne daZniau, kaip kas antras mdnuo, ne daugiau, kaip 6 per metus.
17. Apie pedagogq ir vaikq projektiniq renginiq pasiekimus, ivertinim4 informuojama visa istaigos
bendruomene: direktorius, pedagogai ir vaikq tevai. Informacija talpinama intemeto svetaineje.
18. Prie5 vie5inant informacijq Ziniasklaidoje (savivaldybes svetaineje, miesto laika5diuose,
portaluose: ikimokyklinis.lt, alyusplius.lt, alytausgidas.lt, youtube ir kt.), aptarti su istaigos
direktoriumi arba direktoriaus pavaduotoj a ugdymui.
19. Visi gauti garbes ra5tai, padekos (pedagogui sutikus) talpinami pasiekimq lentoje.
20. Oryanizuoti renginiai, vykdyti projektai aptariami per metodinius pasitarimus.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Si tvarka privaloma visiems pedagogams, organizuojantiems ivairius renginius, ruo5iantiems ir
i gyvendinantiems proj ektus.
20. Kiekvienas istaigos pedagogas, ruo5iantis ir igyvendinantis ivairius projektus bei renginius, yra
komandinio darbo narys, o pasiektas rezultatas - komandinis nuopelnas. NeetiSka savintis
nuopelnus, menkinant kitq dalyviq indeli.
2l.Alytaus lopSelyje-dafielyje,,Pasaka" uZ renginiq atankq, organizavim4, projektq ruoSim4 ir
igyvendinim4 atsako direktoriaus pavaduotoj as ugdymui.
22.Tvukos apraS4, jo papildymus ar pakeitimus tvirtina Alytaus lop5elio-darZelio ,,Pasaka"
direktorius.


