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NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų specialiųjų ugdymosi poreikių 

vaikų praktinės patirties sklaidos renginys „Aš galiu“ (toliau – Renginys) nuostatai parengti 

vadovaujantis Bendraisiais Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų bei kitų renginių nuostatais, 

patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ministro 2009 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. ISAK-426, 

bei Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų 

renginių organizavimo ir vykdymo aprašu, patvirtintu Kauno rajono savivaldybės administracijos 

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 2016 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. T1-139. 

2. Renginio nuostatai reglamentuoja tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką. 

3. Renginio nuostatai skelbiami Kauno r. Raudondvario lopšelio-darželio „Riešutėlis“ internetinėje 

svetainėje adresu: https://www.riesutelis.raudondvaris.lm.lt/ . 

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

4. Renginio tikslas – bendradarbiaujant švietimo pagalbos specialistams ir kitiems pedagoginiams 

darbuotojams įgyvendinti ugdomąją/korekcinę veiklą specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams per 

žaidybinį siužetą. 

5. Renginio uždaviniai: 

5.1. skatinti švietimo įstaigos pagalbos specialistus ir kitus pedagoginius darbuotojus 

bendradarbiauti ir dirbti komandoje. 

5.2. lavinti specialiųjų ugdymosi poreikių ugdytinių kalbinius, fizinius, meninius, pažintinius, 

socialinius gebėjimus, įtraukiant juos į specialistų kompleksines ugdomąsias veiklas. 

https://www.riesutelis.raudondvaris.lm.lt/


5.3. ugdyti ugdytinių vaizduotę, meninį pajautimą įsitraukiant į veiklos siužeto vaidmenis, 

patiriant sėkmės pojūtį ir teigiamas emocijas. 

 

III. DALYVIAI 

 

6. Renginyje kviečiami dalyvauti visi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų švietimo 

pagalbos specialistai, neformaliojo (kūno kultūra) ugdymo mokytojai, meninio (muzika, dailė) 

ugdymo mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai. 

 

IV. RENGINIO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

7. Renginį organizuoja Kauno r. Raudondvario lopšelis-darželis „Riešutėlis“ ir Kauno rajono 

švietimo centras.  

8. Renginį koordinuoja - Raudondvario lopšelio-darželio „Riešutėlis“ direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Renata Šereikienė, tel. (8 37) 549280.  

9. Renginio organizacinė darbo grupė: 

Raudondvario lopšelio-darželio „Riešutėlis“ logopedė -  Edita Katelienė,  

  Raudondvario lopšelio-darželio „Riešutėlis“ neformaliojo (kūno kultūra) ugdymo mokytoja 

Rūta Tamošiūnienė,  

  Raudondvario lopšelio-darželio „Riešutėlis“ meninio (muzika) ugdymo mokytoja - Agnė 

Vaitonė.  

Kauno rajono švietimo centro metodininkė Rasa Sasnauskienė.  

10. Renginio dalyvių komandos: įstaigų švietimo pagalbos specialistai, neformaliojo (kūno kultūra) 

ugdymo mokytojai, meninio (muzika, dailė) ugdymo mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai, 

aptaria integruotos ugdomosios veiklos, skirtos kalbiniams, fiziniams, elgesio, muzikiniams, 

meniniams, socialiniams ar kt. gebėjimams ugdyti tikslą, nusimato veiklas ir integruoja jas į 

žaidybinį siužetą. Su specialiųjų poreikių ugdytiniais organizuoja kompleksinę veiklą salėje, lauke 

ar kitose tinkamose erdvėse. Užfiksuoja specialistų ir pedagoginių darbuotojų komandinį darbą 

atspindinčius aspektus ir metodinę veiklą.  

11. Renginio vykdymo etapai: 

I etapas – nuo 2020 spalio 1 d. iki spalio 26 d. renginyje dalyvaujanti įstaigos švietimo 

specialistų ir pedagoginių darbuotojų komanda, atsižvelgdama į Sveikatos apsaugos 



ministerijos (SAM) rekomendacijas, organizuoja specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų grupei 

ugdomąją veiklą, atliepiančią jų ugdymosi poreikius. 

II etapas – iki 2020 m. spalio 30 d. renginio dalyvių komanda siunčia trumpą įvykdytos 

veiklos aprašymą (1 Priedas) ir 4-5 metodinę veiklą atspindinčias nuotraukas ( išsaugotas jpg. 

formatu).  

III etapas – atsiųsta medžiagą ir nuotraukas apie organizuotą metodinę veiklą, patirtis, 

refleksiją nuo 2020 m. lapkričio mėnesio bus galima rasti įstaigos internetinėje svetainėje 

https://www.riesutelis.raudondvaris.lm.lt/ skiltyje „Projektai“.  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Visi renginyje dalyvavę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai gaus Kauno rajono 

švietimo centro pažymas. Mokytojai sutinka, kad jų duomenys (vardas, pavardė, darbovietė) bus 

naudojami padėkoms ir pažymoms parengti ir įtraukti bendrame sąraše.  

13. Kauno r. Raudondvario lopšelis - darželis „Riešutėlis“ atsiųs renginyje dalyvavusiems 

mokytojams, specialistams ir pedagoginiams darbuotojams padėkas. 

14. Renginio organizatoriai pasilieka teisę gautą renginio dalyvių medžiagą publikuoti įstaigos 

svetainėje https://www.riesutelis.raudondvaris.lm.lt/, Kauno r. švietimo centro ir kituose 

socialiniuose tinklapiuose. 

15. Mokytojai, pateikdami metodinę veiklą atspindinčias nuotraukas ir aprašymus, atsako už tai, kad 

turi tėvų sutikimus dėl vaiko filmavimo ir (ar) fotografavimo bei nuotraukų ir (ar) filmuotos 

medžiagos apie renginį viešinimo svetainėse.  
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1 Priedas 

 

Įstaigos pavadinimas, 

El. pašto adresas, 

telefonas 

Pedagoginių darbuotojų 

pareigybės, vardai, pavardės 

Vykdytos veiklos 

aprašymas (veiklos 

tikslas,eiga, laukiami 

rezultatai, refleksija) 

   

 


