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KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 5-TŲ KLASIŲ MOKINIŲ 

NUOTOLINIO KONKURSO „NORIU AUGTI SVEIKAS“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

1. Šie nuostatai nustato Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 5-tų klasių mokinių nuotolinio 

konkurso „Noriu augti sveikas“ (toliau – Konkursas) organizavimo ir vykdymo tvarką.  

2. Konkursą organizuoja Kauno miesto biologijos mokytojų metodinis būrelis ir Kauno 

pedagogų kvalifikacijos centras.  

 

II SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

3. Konkurso organizavimo tikslas – puoselėti sveikatingumo idėjas bei atsakingą požiūrį į 

savo sveikatą.  

4. Uždaviniai:  

4.1. Sudaryti sąlygas mokiniams pritaikyti ir propaguoti turimas sveikos mitybos, fizinio 

aktyvumo, sveikatos priežiūros ir stiprinimo žinias. 

4.2. Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius. 

4.3. Formuoti atsakingą požiūrį į save ir į aplinką;  

 

III SKYRIUS 

KONKURSO DALYVIAI 

5. Konkurse gali dalyvauti Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5 klasių mokiniai.  

6. Darbą nuotoliniu būdu atlieka ugdymo įstaigos 5 klasės mokinys ar mokinių komanda, 

kurią sudaro 2–5 mokiniai.  

7. Konkurso dalyviu tampama iki 2020 m. gruodžio 12 d. atsiuntus užpildytą dalyvio 

paraišką 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fPvpaEUMIUunn3Uj41bdb1Yi3_iaFX5FvBbkPKe

XRCFUNEMxQkhKNUJDSDlRUUNXVTdTR1I3TTlKRi4u  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fPvpaEUMIUunn3Uj41bdb1Yi3_iaFX5FvBbkPKeXRCFUNEMxQkhKNUJDSDlRUUNXVTdTR1I3TTlKRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fPvpaEUMIUunn3Uj41bdb1Yi3_iaFX5FvBbkPKeXRCFUNEMxQkhKNUJDSDlRUUNXVTdTR1I3TTlKRi4u
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IV SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

8. Konkursui darbą – skaidres – atsiųsti iki 2020 m. gruodžio 17 d. 15 val. el. paštu 

vilija.domatiene@gmail.com 

9. Konkursinį darbą turi sudaryti 10–15 skaidrių. Mokiniai nusifotografuoja arba juos 

nufotografuoja šeimos nariai, kaip jie stiprina sveikatą sveikai maitindamiesi, sportuodami, kt. Jei 

mokykloje nuotolinis darbas derinamas su kontaktiniu, galima nupaveiksluoti mokinių veiklą 

mokykloje. Darbe nurodomas darbo tikslas, pateikiamos išvados, kas atliko darbą ir kas vadovavo. 

Šį darbą atlieka mokinys ar mokiniai (vienas–penki aktyviausi mokiniai), vadovaujami mokytojo (-ų). 

10. Skaidrės gali būti pristatomos naudojant Power Point, Prezzi ar kitą programą. 

11. Darbas turi atitikti konkurso tematiką. 

 

V SKYRIUS 

VERTINIMO IR APDOVANOJIMO TVARKA 

12. Komandų atsiųstus darbus vertins Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus 

įsakymu patvirtinta komisija, atsižvelgdama į darbo aktualumą, kūrybiškumą, praktiškumą.  

13. Konkurso nugalėtojai – didžiausią taškų skaičių surinkusios komandos (I, II, III vietos). 

14. Vietos dubliuojamos tik tuo atveju, jeigu surinktas vienodas taškų skaičius.  

15. Konkurso rezultatai tvirtinami Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus 

įsakymu ir elektroniniu laišku išsiunčiami mokyklų, kurių komandos dalyvavo konkurse, raštinių el. 

pašto adresais.  

16. Komandos, užėmusios I, II, III vietas, apdovanojamos Kauno pedagogų kvalifikacijos 

centro diplomais. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

17. Konkurso dalyvių darbų skaičius ribotas – vienas darbas iš mokyklos. 

18. Konkursui darbą atsiųsti iki 2020 m. gruodžio 17 d. 15 val. Gauti patvirtinimą, kad 

darbas gautas. 

19. Dėl papildomos informacijos kreiptis į Viliją Domatienę, Kauno Dainavos 

progimnazijos biologijos mokytoją metodininkę el. paštu vilija.domatiene@gmail.com arba 

telefonu 8 698 80805. 
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