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1–12 KLASIŲ MOKINIŲ SOCIALINĖS AKCIJOS  

„PŪSK MUILO BURBULUS, O NE TABAKO DŪMUS“ 

NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Socialinės akcijos „Pūsk muilo burbulus, o ne tabako dūmus“ nuostatai reglamentuoja akcijos tikslą, 

uždavinius, dalyvius, organizavimo tvarką. 

2. Socialinę akciją organizuoja Kauno m. savivaldybės Švietimo skyrius, Kauno Vinco Kudirkos 

progimnazija, Kauno apskrities policija, Kauno švietimo inovacijų centras. 

3. Socialinė akcija skirtai paminėti Pasaulinei dienai be tabako. 

 

II SKYRIUS 

AKCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Socialinės akcijos tikslas – atkreipti mokinių dėmesį į rūkymo žalą žmogaus sveikatai ir skatinti 

sveiką gyvenimo būdą. 

5. Akcijos uždaviniai: 

5.1. ugdymo įstaigose organizuoti veiklas, skatinančias pozityvių nuostatų formavimąsi apie sveiką 

gyvenseną; 

5.2. didinti mokinių supratimą ir sąmoningumą apie neigiamą tabako vartojimo poveikį žmogaus 

sveikatai ir visuomenei;  

5.3. ugdyti mokinių atsakomybę už savo veiksmus ir pasirinkimus propaguojant sveiką gyvenimo būdą. 

 

III SKYRIUS 

AKCIJOS DALYVIAI 

 

6. Kauno miesto ugdymo įstaigų 1–12 klasių mokiniai, socialiniai pedagogai, psichologai, visuomenės 

sveikatos specialistai, mokytojai, mokytojų padėjėjai. 

7.  

IV SKYRIUS 

AKCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

8. Socialinė akcija vyks 2022 m. birželio 2 d. Kviečiame šią dieną ugdymo įstaigose ilgosios 

pertraukos metu išeiti į kiemą ir pūsti įvairiaspalvius muilo burbulus, organizuoti įvairius, vaikus 

įtraukiančius užsiėmimus: pvz.: įspūdingiausio burbulo konkursas, eksperimentai, estafetės ir kt. 

9. Dalyvaujančių ugdymo įstaigų registracija vyksta iki 2022 m. birželio 1 d. užpildžius elektroninę 

registracijos formą:   https://forms.office.com/r/RtzCyZBDWU  

10. Registracijos formoje prašome nurodyti ugdymo įstaigos pavadinimą, atsakingo asmens vardą, 

pavardę, el. paštą ir telefono numerį.  

11. Akcijoje dalyvaujančias Kauno miesto ugdymo įstaigas kviečiame fotografuoti vykusias veiklas ir 

kartu su trumpu (iki 7 sakinių) aprašymu atsiųsti iki š. m. birželio 7 d. el. paštu:  

puskburbulus@kudirkosprogimnazija.lt 

Siųsdami nepamirškite parašyti ugdymo įstaigos pavadinimo. 

12. Virtuali socialinės akcijos „Pūsk muilo burbulus, o ne tabako dūmus“ veiklų nuotraukų paroda bus 

eksponuojama Kauno m. savivaldybės internetiniame tinklalapyje, Kauno švietimo inovacijų centro 
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internetiniame tinklalapyje, Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos internetiniame tinklalapyje ir 

„Facebook“ paskyroje.  

13. Dalyviai sutinka, kad jų veiklų nuotraukas organizatoriai naudos socialinės akcijos „Pūsk muilo 

burbulus, o ne tabako dūmus“ viešinimo tikslais. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Dalyvaujančios socialinėje akcijoje ugdymo įstaigos bus apdovanotos Kauno švietimo inovacijų 

centro padėkos raštais. 

 

VI SKYRIUS 

ORGANIZATORIAI 

 

Jolita Sakaliūnienė – Kauno m. administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė 

Alvita Veličkaitė – Kauno švietimo inovacijų centro direktoriaus pavaduotoja 

Darius Joneikis – Kauno AVPK viešosios tvarkos valdybos bendruomenės pareigūnų veiklos 

skyriaus vyr. tyrėjas  

Jolanta Bronušaitė – Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Rasa Mežvinskienė - Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos socialinė pedagogė  

Rasa Būdaitė - Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos vyr. psichologė  

Audra Jakušovienė – Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos tikybos mokytoja 

Daiva Jokubauskienė – Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos visuomenės sveikatos specialistė 

 

Kilus klausimams, prašome kreiptis:  
el. paštu: rasa.mezvinskiene@kudirkosprogimnazija.lt arba tel. +370 612 26702  

(Rasa Mežvinskienė, socialinė pedagogė); 

El. paštu: jolanta.bronusaite@kudirkosprogimnazija.lt arba tel. +370 615 72559 

(Jolanta Bronušaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui). 

 

________________________________ 
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