
 

 
 

PATVIRTINTA 

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių 

„Aušros“ progimnazijos direktoriaus  

2022 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. V-238 

 

LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO KĖDAINIŲ „AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS 

RESPUBLIKINĖS SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI) POREIKIŲ TURINČIŲ MOKINIŲ  

KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS ,,ŠIMTAS ŽODELIŲ KREPŠINIUI“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Nuostatai reglamentuoja respublikinės specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių 

kūrybinių darbų parodos ,,Šimtas žodelių krepšiniui“ (toliau – Parodos) tikslą, uždavinius ir  

organizavimą. 

 2. Parodą organizuoja Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazija (toliau – 

Progimnazija). 

 3. Parodos socialinis partneris Lietuvos sporto universitetas. 

 

II SKYRIUS 

PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Parodos tikslas – sužadinti mokinių smalsumą krepšiniui. Krepšinis – viena  populiariausių 

sporto šakų Lietuvoje. Mūsų šalyje išugdyta daug žinomų sportininkų, trenerių, teisėjų, gausu šios 

sporto šakos mėgėjų, sirgalių, o Lietuvos krepšininkų laimėjimai garsina šalies vardą pasaulyje. 

Lietuvos Respublikos Seimas 2022 metus paskelbė Lietuvos krepšinio šimtmečio metais, todėl  

skatiname mokinius prisiminti krepšinio istoriją, žymius krepšininkus, didžias pergales ir savo 

kūrybiniuose  darbuose pateikti turimas žinias. 

5.  Uždaviniai: 

5.1. skatinti mokinių domėjimąsi krepšiniu;  

5.2. lavinti rašymo įgūdžius, smulkiąją motoriką, erdvinius gebėjimus ir regimąjį suvokimą; 

5.3. ugdyti kūrybiškumą, vaizduotę, išradingumą, originalumą ir sudaryti sąlygas mokiniams 

atlikti kūrybinius darbus iš antrinių žaliavų ir įvairių atliekų; 

5.4. skatinti mokinių sąmoningumą rūšiuoti, tikslingai panaudoti atliekas ir antrines žaliavas. 

 

III SKYRIUS 

PARODOS ORGANIZAVIMAS 

 

6. Parodos dalyviai – priešmokyklinio amžiaus (6 m.) ir 1–5 klasių specialiųjų ugdymo(si) 

poreikių  turintys mokiniai. Dalyvių skaičius – iš vienos įstaigos gali būti ne daugiau kaip 3 

mokiniai. 

 

IV SKYRIUS 

PARODOS DALYVIŲ REGISTRACIJA 
 

7. Parodos dalyvio anketa ir kūrybinių darbų nuotraukos siunčiamos iki  2022 m. balandžio 30 d. 

(imtinai) el. pašto adresu abcraideles@gmail.com (2 priedas). 

8. Parodos dalyvis pateikia vieną  kūrybinį darbą: A4 popieriaus formato lape įvairia pasirinkta 

technika rašo,  piešia, klijuoja, lanksto, drožinėja, aplikuoja ir kt. skaičių „100“ ir rašo žodžius, 

mailto:abcraideles@gmail.com


 

susijusius su sporto istorija, žymiais sportininkais. Kūrybiniuose darbuose naudoja įvairias antrines 

žaliavas, atliekas.  

9. Dalyviai turi pateikti tvarkingus, atitinkančius parodos tematiką darbus, kokybiškas 

nuotraukas.  

10. Nufotografuotus darbus siunčia JPG skaitmeniniu formatu. Dešiniajame apatiniame darbo 

kampe priklijuoja/pritvirtina dalyvio kortelę (14 dydžio Times New Roman paryškintu šriftu), 

kurioje nurodo mokinio vardą, klasę, švietimo įstaigą (1 priedas). 

11. Reikalavimų neatitinkantys darbai nebus eksponuojami. 

 

V SKYRIUS 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

 

 12. Visi Parodos  dalyvių asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant 

asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama direktyva 95/46/EB 

(toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) 5 straipsnio 1 dalyje 

nustatytų teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo, tikslo apribojimo, duomenų kiekio mažinimo, 

tikslumo, saugojimo trukmės apribojimo, vientisumo ir konfidencialumo principais.  

 13. Visi Parodos vykdymo tikslu tvarkomi duomenys gaunami tiesiogiai iš Parodos dalyvio. 

Parodos vykdymo tikslu tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, mokykla, telefono nr., el. 

pašto adresas. Įvykus Parodai, dalyvių pateikti Nuostatų 8 punkte nurodyti asmens duomenys 

sunaikinami. 

 14. Parodos dalyviai, Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytomis sąlygomis, turi 

teisę susipažinti su Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijoje tvarkomais savo 

asmens duomenimis, prašyti, kad būtų ištaisyti netikslūs jų asmens duomenys ir (arba) papildyti 

neišsamius jų asmens duomenis, taip pat prašyti ištrinti savo asmens duomenis ar apriboti jų 

tvarkymą. 

 15.  Parodos dalyvių asmens duomenys bus saugomi 14 dienų. 

 16. Progimnazija įgyvendina reikiamas technines ir organizacines priemones, kad būtų 

užtikrintas tinkamas Parodos dalyvių pateiktų asmens duomenų saugumas. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Mokytojams/pagalbos mokiniui specialistams, padėjusiems mokiniams paruošti kūrybinius 

darbus, bus atsiųstos metodinės pažymos dėl dalyvavimo parodoje, o mokiniams bus atsiųsti 

padėkos raštai „Dalyvio anketoje“ nurodytu el. pašto adresu. 

18. Nuo 2022 m. gegužės 16 d. kūrybiniai darbai bus eksponuojami virtualioje erdvėje: 

Progimnazijos elektroninėje svetainėje www.kedainiuausra.lt, „Facebook“ socialinėje paskyroje ir 

Lietuvos sporto universiteto elektroninėje  svetainėje www.lsu.lt. Papildomą informaciją teikia 

Progimnazijos logopedė Laisvė Sarulienė tel. nr. 868 675 274. 

 

________________ 

 

 

http://www.kedainiuausra.lt/
http://www.lsu.lt/


 

 

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių  

„Aušros“ progimnazijos respublikinės  

specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių  

mokinių kūrybinių darbų parodos  

,,Šimtas žodelių krepšiniui“ nuostatų 

1 priedas 

 

LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO KĖDAINIŲ „AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS 

RESPUBLIKINĖS SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI) POREIKIŲ TURINČIŲ MOKINIŲ  

KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS ,,ŠIMTAS ŽODELIŲ KREPŠINIUI“ 

 

DALYVIO KORTELĖ 

 

Autoriaus vardas, klasė  

 

 

 

Švietimo įstaigos pavadinimas 

 

 

 

________________ 

 

 



 

 

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių  

„Aušros“ progimnazijos respublikinės  

specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių  

mokinių kūrybinių darbų parodos  

,,Šimtas žodelių krepšiniui“ nuostatų 

2 priedas 

 

LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO KĖDAINIŲ „AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS  

RESPUBLIKINĖS SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI) POREIKIŲ TURINČIŲ MOKINIŲ  

KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS ,,ŠIMTAS ŽODELIŲ KREPŠINIUI“ 

 

DALYVIO ANKETA 

 

Autoriaus vardas, pavardė, grupė/klasė  

 

 

Pedagogo vardas, pavardė, kvalifikacinė 

kategorija, telefono nr., el. paštas 

 

 

Švietimo įstaigos pavadinimas, miestas 

(rajonas) 

 

 

________________ 


