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ŠIAULIŲ SANATORINĖ MOKYKLA 

 

ŠIAULIŲ MIESTO 1-4 KLASIŲ MOKINIŲ  

KŪRYBINIŲ DIRBTUVĖLIŲ „VELYKINIAI AKCENTAI“ 

NUOSTATAI 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šiaulių miesto 1-4 klasių mokinių kūrybinių dirbtuvėlių „Velykiniai akcentai“ (toliau – 

dirbtuvėlės) nuostatai reglamentuoja dirbtuvėlės tikslus, uždavinius, dalyvius ir organizavimo 

tvarką.  

2. Dirbtuvėles organizuoja Šiaulių sanatorinė mokykla. Dirbtuvėlių organizavimo grupė: Jovita 

Petrauskienė, auklėtoja, Asta Abromavičienė, dailės mokytoja ir Anželika Grigaliūnė, auklėtoja. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

3. Dirbtuvėlių tikslas – ugdyti mokinių kūrybiškumą ir saviraišką, puoselėti Velykų tradicijas.  

4. Uždaviniai: 

4.1. ugdyti kūrybiškumą, estetinį suvokimą, meninę ir pažinimo kompetencijas; 

4.2. skatinti kurti, improvizuoti, plėtoti meninės raiškos įvairovę;  

4.3. lavinti smulkiąją motoriką; 

4.4. suteikti galimybę patirti kūrybinės sėkmės džiaugsmą; 

III . SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

5. Dirbtuvėlėse kviečiami dalyvauti Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 1 – 4 klasių 

mokiniai. Dalyvių skaičius ribotas, kiekvienoje veikloje (1. Origami, 2. Kiaušinių marginimas 

vašku, 3. Velykinė dekoracija)  dalyvauja 10 mokinių. 

 

IV. SKYRIUS 

ORGANIZAVIMAS 

 

6. Dirbtuvėlės vyks 2018 m. kovo 29 d. 14.
00

 val. Šiaulių sanatorinėje mokykloje (K.Kalinausko g. 

17, Šiauliai). 

7. Dalyviai gali rinktis vieną iš šių veiklų: 

pirmoji – origami; 

antroji – kiaušinių marginimas vašku; 

trečioji –  velykinės dekoracijos gaminimas. 

8. Dalyviai aprūpinami reikalingomis priemonėmis ir įrankiais. 



9. Darbui atlikti skiriama viena akademinė valanda. 

10.  Šiaulių sanatorinės mokyklos 7-8 klasių mokiniai savanoriai teikia dalyviams pagalbą veiklose, 

padeda kūrybiniame procese. 

 

V. SKYRIUS 

REGISTRACIJA 

 

11. Dalyviai registruojasi iki 2018 m. kovo 21 d. Užpildytą registracijos anketą (žr. Priedas Nr. 1) 

siunčia elektroniniu paštu: jovita.petrauskiene@sanatorinemokykla.lt. 

 

VI. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Mokytojams bus išduodami metodinės veiklos pažymėjimai, mokiniams — organizatorių 

padėkos. 

13. Konferencijos organizatoriai pasilieka teisę apie konferenciją teikti informaciją žiniasklaidos 

priemonėms, skelbti informaciją Šiaulių sanatorinės mokyklos svetainėje 

www.sanatorinemokykla.lt 

14. Informacija apie dirbtuvėles skelbiama Šiaulių sanatorinės mokyklos internetinėje svetainėje 
http://sanatorinemokykla.lt/ . 

 

_______________________________ 
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PRIEDAS NR. 1 

 

ŠIAULIŲ MIESTO 1-4 KLASIŲ MOKINIŲ  

KŪRYBINIŲ DIRBTUVĖLIŲ „VELYKINIAI AKCENTAI“ 

 

REGISTRACIJOS ANKETA 

 

 

 

 

 

______________________________ 
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pavardė 
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