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RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO
PEDAGOGŲ GERUMO AKCIJOS
,,KOJINYTĖS – MAŽIAUSIAM KLAIPĖDIEČIUIˮ
NUOSTATAI
„Kiekvienas naujagimis yra pats ryškiausias įrodymas, kad dievas dar nenusivylė žmogumi.“
(Indų rašytojas ir poetas Rabindranath Tagore)
Klaipėdos lopšelis – darželis ,,Rūta“ kviečia dalyvauti gerumo akcijoje ,,Kojinytės
– mažiausiam klaipėdiečiuiˮ. Kviečiame ikimokyklinių įstaigų pedagogus prisijungti prie
mūsų akcijos, numegzti ar nunerti ir padovanoti, tik gimusiems klaipėdiečiams, vilnones
kojines.
Daugiau informacijos rasite akcijos nuostatuose.
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Gerumo akciją „Kojinytės – mažiausiam klaipėdiečiuiˮ organizuoja Klaipėdos lopšeliodarželio „Rūta“ pedagogės: Rasa Povilonienė, Toma Balsytė, Daiva Kunelytė - Urbonienė,
Alma Alunderienė. Koordinatorės direktorė Inga Petravičienė, tel 8(46) 320 164; direktoriaus
pavaduotoja ugdymui Gina Šukelienė 8 (46) 322 326.
Akcijos organizatoriai numato tikslus, laiką, dalyvius.
II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
2. Akcijos tikslas: siekti, kad gerų darbų vykdymas taptų gyvenimo, elgesio bei veiklos
norma.
3. Akcijos uždaviniai:
3.1 dalintis gerumu, nes tai stiprina mus pačius;
3.2 visada ištiesti pagalbos ranką tam, kam reikalinga parama.

III. VYKDYMO LAIKAS
4. Akcija vykdoma nuo 2017 m. vasario 1 d. iki 2017 m. vasario 28 d.
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IV. DALYVIAI
5. Akcijoje kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai.
V. AKCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA
6. Kojinės turi būti numegztos ar nunertos tik iš natūralios vilnos siūlų, švarios ir estetiškos.
7. Prie kiekvienos kojinių poros, turi būti prisegta kortelė (50-100 mm.) dydžio, rašyta
kompiuteriu 14 šriftu didžiosiomis raidėmis, su autoriaus vardu, pavarde, ugdymo
įstaigos pavadinimu, elektroniniu paštu ir palinkėjimu kūdikiui.
9. Kojinių kiekis neribojamas.
10. Darbus prašome pristatyti iki 2017 m. vasario mėn. 28 d. adresu: Gerumo akcija
,,Kojinytės - mažiausiam klaipėdiečiui.“ Klaipėdos

lopšelis-darželis „Rūta“, I.

Simonaitytės g. 25, LT-95120 Klaipėda.
11. Klaipėdos miesto ikimokyklinių įstaigų pedagogai savo numegztas kojines gali atnešti į
lopšelį-darželį ,,Rūta“, koordinatorei - direktoriaus pavaduotojai ugdymui Ginai Šukelienei.
VI. APDOVANOJIMAS
12. Visiems akcijos dalyviams bus išsiųsti Klaipėdos lopšelio-darželio „Rūta“ padėkos raštai,
nurodytais elektroninio pašto adresais.
13. Kojinės bus eksponuojamos Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Rūta“, o vėliau padovanotos
tik gimusiems kūdikėliams, Klaipėdos miesto gimdymo namuose, Kovo-11-os proga.
Kiekvienas kūdikis - dovana atkurtai nepriklausomai Lietuvai.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Akcijos organizatoriai pasilieka teisę publikuoti darbus įvairiuose tinklalapiuose, įstaigos
internetinėje svetainėje adresu darzelisruta.lt.
GERUMO IR ŠILUMOS NIEKADA NEBUS PERBDAUG........

______________________
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1 priedas

DALYVIO KORTELĖ
Autoriaus vardas, pavardė
Palinkėjimas kūdikiui
Ugdymo įstaigos pavadinimas,
adresas, elektroninis paštas
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