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NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Įstaigos „Mano darželio lauko edukacinės erdvės“ konkurso (toliau – Konkursas) nuostatai 

(toliau – Nuostatai) reglamentuoja konkurso tikslą, uždavinius, organizavimą, dalyvių vertinimo ir 

nugalėtojų apdovanojimo tvarką. 

2. Konkursą inicijuoja Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ vadovė Aneta Gracjana Lapcun, 

organizuoja Vilniaus lopšelis-darželis „ Saulėtekis“ (toliau – Darželis). 

3. Konkursas skirtas sukurti Darželio lauko edukacinių erdvių projektą. 

 

II SKYRIUS. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Konkurso tikslas – aktyvinti darželio lauko edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą 

ugdymo(si) procesui organizuoti, įtraukiant į veiklas darželio bendruomenę.  

5. Konkurso uždaviniai:  

5.1.  skatinti Darželis bendruomenę kurti edukacines erdves;  

5.2.  organizuoti ugdytinių ugdymo(si) procesą lauko edukacinėse erdvėse; 

5.3. organizuoti tėvų/globėjų paramą, siekiant gerinti ugdymo kokybę. 

 

IV SKYRIUS. KONKURSO DALYVIAI, ORGANIZAVIMAS 

 

6. Konkursas organizuojamas nuo 2020 m. kovo 1d. iki 2020 m. gegužės 8 d.. 

7. Konkurso dalyviai – Darželio grupių tėvai, ugdytiniai ir pedagogai. 

8. Už konkurso organizavimą atsakinga Darželio vadovė Aneta Gracjana Lapcun, lauko 

edukacinių erdvių kūrimo darbo grupė bei Darželio taryba.  

9. Konkursui vykdyti ir geriausiems lauko edukacinėms erdvėms išrinkti sudaroma šios sudėties 

vertinimo komisija: Darželio vadovė, edukacinių lauko erdvių kūrimo darbo grupė bei Darželio 

tarybos nariai.  
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10. Konkurso dalyviai iki 2020 m. balandžio 30 d. el. paštu rastine@sauletekis.vilnius.lm.lt 

pateikia lauko erdvės(-ių) edukacinį projektą: edukacinės erdvės nuotrauka arba brėžinys, 

aprašymas, apytiksli kaina.  

 

VI SKYRIUS. KONKURSO LAIMĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 

 

11. Vertinimo komisija iki 2020 m. gegužės 7 d. atrinks geriausius edukacinių lauko erdvių 

įrengimo projektus ir 2020 m. gegužės 8 d. nugalėtojai bus viešai paskelbti Darželio 

internetiniame puslapyje. 

12. Visi dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais. Prizinių vietų I-os, II-os ir III-ios vietų 

nugalėtojai bus apdovanoti prizais: I-ą vietą užėmusios grupės ugdytiniai vyks į edukacinį-

kultūrinį renginį už Darželio ribų, II-ą ir III-ą vietas užėmusių grupių ugdytiniai dalyvaus 

edukaciniame užsiėmime Darželyje. 

 

VII SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Konkurso „Mano darželio lauko edukacinės erdvės“ informacijos pagrindinis sklaidos šaltinis 

– svetainė http://www.sauletekis.vilnius.lm.lt. 

14. Iškilus klausimų, konkurso dalyviai gali kreiptis į Darželio administraciją tel. 8 (5) 2673731, el. 

paštu rastine@sauletekis.vilnius.lm.lt 
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