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KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ ŽMOGAUS SAUGOS
KONKURSO ,,BŪK SAUGUS“ NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Konkurso nuostatai reglamentuoja reikalavimus dalyviams, konkurso organizavimo,
vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.
2. Konkursą organizuoja Kauno miesto žmogaus saugos mokytojų metodinis būrelis,
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, pramogų centras „Kaunakiemio pramogos“ ir Lietuvos
automobilių klubas.
3. Renginio partneriai:
Kauno apskrities VPK kelių policijos valdyba; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie VRM Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Lietuvos paramedikų asociacija;
Kauno technikos kolegija; Radijo stotis „Tau“; Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija
„Transeksta“; UAB „SDG“.
4. Nuostatai skelbiami Kauno miesto žmogaus saugos mokytojų metodinio būrelio
tinklalapyje https://zmogaussaugakaunas.jimdo.com ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centro
tinklapyje https://www.kpkc.lt/index.php/renginiai-mokiniams.
II SKYRIUS
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
5. Tikslas – ugdyti poreikį tobulinti žmogaus saugos gebėjimus.
6. Uždaviniai:
6.1. Formuoti vaiko saugaus elgesio įgūdžius, ugdyti gebėjimą naudotis pagrindiniais
saugaus eismo įgyvendinimo būdais.
6.2. Ugdyti mokinių gebėjimą orientuotis ekstremalių situacijų metu, panaudojant visas
galimas apsaugos priemones, užtikrinant savo ir šalia esančių žmonių saugumą.
6.3. Skatinti mokinių įsitraukimą į savo ir šalia esančių saugaus gyvenimo kūrimą.
III SKYRIUS
ORGANIZAVIMAS
7. Dalyvauja Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių komandos. Komandą
sudaro keturi 5–8 arba 9–12 klasių mokiniai. Iš vienos mokyklos gali dalyvauti abiejų klasių grupių
komandos.
8. Konkursas vyks 2019 m. spalio 16 d. (trečiadienį) nuo 13.00 val. pramogų centre
„Kaunakiemio pramogos“, adresas: Kaunakiemio g. 5, Kaunas.
9. Konkurso dalyviai užduotis atliks komandoje.
10. Komandoms bus pateiktos užduotys:
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10.1. Saugaus eismo praktinė užduotis – praves Navas racing club su Kauno apskrities
VPK kelių policijos pareigūnais.
10.2. Pirmosios pagalbos praktinė užduotis – praves paramedikai su KA-Ringas
darbuotojais.
10.3. Priešgaisrinės saugos praktinė užduotis – praves Kauno priešgaisrinė gelbėjimo
valdybos pareigūnai kartu su RIO arenos darbuotojais. Atlikus užduotį komandos turės galimybę
apžiūrėti ZBIKE elektrinius dviračius ir paspirtukus.
10.4 Civilinės saugos praktinė užduotis – praves DP60 - pabėgimo kambarys
darbuotojai.
11. Po privalomųjų užduočių „Vilko kartodrome“ mokiniai galės apžiūrėti spec. tarnybų
automobilius, motociklus (sportinius ir kelioninius), sportinį automobilį, naujus BMW automobilius
ir dviračius. Klubų nariai apie juos papasakos, specialistai atsakys į visus rūpimus klausimus.
12. Užduotis mokiniai atliks RIO arenoje, DP60 - pabėgimo kambaryje, „Vilko
kartodrome“, lazerių erdvėje KA-Ringas.
13. Registruotis el. paštu info@vilkokartodromas.lt , pateikiant užpildytą registracijos
lentelę iki 2019 m. spalio 1 d. Apie gautą Jūsų registracijos paraišką informuosime el. paštu, kartu
atsiųsime užduočių atlikimo žemėlapį ir kelionės lapus. Juos atsispausdinkite ir turėkite konkurso
metu. Negavus patvirtinimo registracija negalioja.
Dėl informacijos galite kreiptis tel. +37061597159 Lina Šembergė.

Eil. Mokykla
Nr.

Registracijos lentelė
Grupė
Dalyvio vardas,
Rengusio dalyvius mokytojo
1gr
5kl-8kl
pavardė
Vardas, pavardė Telefonas,
2gr 9kl-12kl
el. paštas

Atsakingo asmens vardas, pavardė
IV SKYRIUS
VERTINIMAS
14. Užduotys bus vertinamos nuo 1–5 balų.
15. Apie tarpinius atskirų rungčių rezultatus organizatoriai informuos komandas individualiai.
16. Vertinimo komisija susumuos ir pateiks bendrą 4-ų užduočių rezultatą.
V SKYRIUS
DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
17. I–III vietų laimėtojai bus apdovanoti diplomais ir atminimo dovanėlėmis (įteikimas
vyks BMW salone Kaune, Veiverių g. 150, spalio 23 d. 15 val.).
18. Komandos, atlikusios visas užduotis, gaus atminimo dovanėles.
19. Mokytojai, ruošę mokinius konkursui, gaus Kauno pedagogų kvalifikacijos centro
pažymas.

