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MOKINI , PEDAGOG  IR VISUOMEN S SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALIST  

KONKURSO,,SVEIKUOLI  SVEIKUOLIAIį TAURAG S RAJONO SAVIVALDYB S 

UGDYMO STAIGOSE 

NUOSTATAI 

         Atsižvelgdama  į Lietuvos  respublikos švietimo ir mokslo ministro ir sveikatos  apsaugos 

ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymą  Nr. V-855/V-876, Taurag s rajono savivaldyb s 

administracijos direktoriaus 2015-10-26 įsakymą Nr. 5-1058  „D l komisijos  sudarymo vykdyti ir 

vertinti mokini , mokytoj  ir visuomen s sveikatos priežiūros specialist  konkursą „Sveikuoli  

sveikuoliai“,   s u d a r a u  konkurso ,,Sveikuoli  sveikuoliai“   rajono etapo  

                                                             NUOSTATUS 

KONKURSO UŽDAVINIAI 

1. Propaguoti bendruomen se sveiką gyvenseną kaip kasdienį gyvenimo būdą. 

2. Ugdyti vaik  ir mokini  atsakomybę, skatinti juos saugoti ir stiprinti savo ir kit  sveikatą. 

3. Išaiškinti ugdymo įstaig  komandas, geriausiai atlikusias Konkurso užduotis. 

KONKURSO DALYVIAI 

1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaik  grup . 

2. Pradini  klasi  mokini  grup . 

3. 5 – 6 klasi  mokini  grup . 

4. 7 – 8 klasi  mokini  grup . 

5. 9 – 11/ I – III g.  klasi  mokini  grup . 

Mokyklai gali atstovauti po vieną kiekvienos amžiaus grup s komandą. 

Pastaba: komandą sudaro 5 vaikai ar mokiniai, mokytojas, sveikatos priežiūros specialistas, 
dirbantis ugdymo įstaigoje. 

KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

1. Konkursas vykdomas trimis etapais: 

a) I – asis etapas vykdomas Taurag s savivaldyb je  2015-11-25, 

b) II – asis etapas vykdomas Klaip dos savivaldyb je (nuo 2016–02-15 iki 2016-04-03) 

c) III – iasis etapas vykdomas 2016-04-28; 29dienomis, kurį organizuos darbo grup . 

2. Konkursas vykdomas Taurag s rajono savivaldyb je: 

a) Dalyvi  registracija nuo 2015 m. lapkričio 9 d. iki 2015 m. lapkričio 16 d.  



el. p. adresu <r.kiaulakiene@gmail.com>,  

 

b) Konkursas vyks 2015 m.  lapkričio 25 d. Martyno Mažvydo progimnazijoje (sporto 

sal je). 

Laikas pagal mokini  amžiaus grupes:  

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaik  grup  – 10.00 – 11.00 val.  

Pradini  klasi  mokini  grup  – 12.00- 13.00 val.  

5 – 6 klasi  mokini  grup  – 13.30- 14.30 val. 

7 – 8 klasi  mokini  grup  – 13.30- 14.30 val. 

9 – 11/ I – III g.  klasi  mokini  grup  – 15.00- 16.00 val. 

PASTABA: konkretus laikas dar bus tikslinamas. Užsiregistravusias komandas  
informuosime.  

c) Priedas Nr.1 - registracijos lentel . 

d) Priedas Nr. 2 – konkurso užduotys 

   KONKURSO UŽDUOTYS IR VERTINIMAS 

 

 Konkurse rekomenduojamos užduotys: 
1. jud jimo užduotis (estafet s, žaidimai, sporto pratimai, sporto žaidim  elementai ir kita); 
2. testas, viktorina, klausimai ir atsakymai sveikos gyvensenos tematika; 

3. praktin s užduotys sveikos gyvensenos klausimais (debatai, sprendim  pri mimas grup je 
ir kita); 

4. užduotis žaling  įproči  prevencijos tema; 
5. užduotis žmogaus saugos tema (saugus eismas, pirmoji pagalba, elgesys su nepažįstamais 

žmon mis ir kita); 
6. užduotis mokytojui ir sveikatos priežiūros specialistui; 
7. Konkurso užduoči  įvykdymui vertinti sudaromos vertinimo komisijos: 

 

 I etapui komisiją sudaro savivaldyb , II etapui – zonos organizatorius, III etapui – LMNŠC 
ir SMLPC.   

Visos komand  užduotys vertinamos balais. 
 Taikoma 3 bal  sistema:  
jei užduotis atlikta labai gerai, komandai skiriami 3 balai, 

 jei vidutiniškai – 2 balai,  

 jei užduotis atlikta minimaliai – 1 balas. 

 Laimi daugiausia bal  surinkusi komanda. 
 

______________________________________________________ 
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Priedas Nr. 1. 

KONKURSO ,,SVEIKUOLI  SVEIKUOLIAI“ REGISTRACIJOS LENTEL  

Eil. 

Nr.  

Ugdymo įstaigos 
pavadinimas 

Amžiaus grup  Dalyvi  vardai , 
pavard s 

Komandos vadovas 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Priedas Nr. 2. 

KONKURSE VYKDOMOS UŽDUOTYS: 

1. Jud jimo užduotis (estafet s, žaidimai, sporto pratimai, sporto žaidim  elementai ir kt.). 

2. Testas, viktorina, klausimai ir atsakymai sveikos gyvensenos tematika. 

3. Praktin s užduotys sveikos gyvensenos klausimais (debatai, sprendim  pri mimas grup je, 
etiudas ir kt.). 

4. Užduotis prevencin s veiklos klausimais. 

5. Užduotis žmogaus saugos klausimais (saugus eismas, pirmoji pagalba, elgesys su nepažįstamais 
žmon mis ir kt.). 

6. Užduotis pedagogui ir sveikatos priežiūros specialistui, dirbančiam ugdymo įstaigoje. 

PASTABA: jud jimo užduočiai atlikti reikalinga sportin  apranga, avalyn .   

 

 

Konkurso kurator :  

Taurag s rajono savivaldyb s administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialist  

 Audron  Bartušien  

 

 

Direktor                                                                                                     Vida Mejerien  

 

Pareng  

 

Rūta Kiaulakien , PMMC metodinink  


