
PATVIRTINTA 

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus  

vaiko mokyklos direktoriaus 

2022 m.               įsakymu  Nr. 

 

 

KAUNO ALGIO ŽIKEVIČIAUS SAUGAUS VAIKO MOKYKLOS NVŠ MOKINIŲ AKCIJOS 

„JUDU IR SVEIKAS ESU“,  SKIRTOS  

PASAULINEI JUDĖJIMO SVEIKATOS LABUI DIENOS PAMINĖJIMUI 

 

N U O S T A T A I  

 

I SKYRIUS 

BENDRA INFORMACIJA 

 

1. Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos NVŠ mokinių akcijos „Judu ir sveikas esu“ 

skirtos Pasaulinei judėjimo sveikatos labui dienos paminėjimui (toliau –akcija), nuostatai 

reglamentuoja reikalavimus dalyviams ir organizavimo tvarką. 

2. Akcijos organizatorius - Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla. Informacija apie 

popietę skelbiama elektroniniu paštu ir Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos internetinėje 

svetainėje https://saugausvaikomokykla.lt/,  „Facebook“ paskyroje. 

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. 

vasario 26 d. įsakymu Nr. ISAK–426 patvirtintais „Dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių 

nuostatais“. 

 

II SKYRIUS 

AKCIJOS TIKSLAI 

 

4. Stiprinti NVŠ mokinių sveikatą, skatinant įvairių formų ir rūšių fizinį aktyvumą. 

5. Formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius. 

 

III SKYRIUS 

AKCIJOS DALYVIAI 

 

6. Akcijoje kviečiami dalyvauti Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos 1-12 klasių 

NVŠ mokiniai. 

https://saugausvaikomokykla.lt/


IV SKYRIUS 

AKCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

7. Akciją koordinuoja – mokyklos metodininkė Ineta Daniulienė, mob. nr. +370 677 44670, el. 

paštas: sveikagyvensena.svm@gmail.com.  

8. Būreliai kviečiami dalyvauti akcijoje gegužės 9-13 dienomis (tikslų laiką ir datą pasirenka 

būrelio vadovė/as patogiu metu), kurios metu organizuoja ir vykdo būrelio pertraukos metu „aktyvią 

pertraukėlę“, kurią užfiksuoja su išmaniuoju įrenginiu vaizdo įraše. Fizinė veikla gali būti pasirinkta 

savarankiškai akcijoje dalyvaujančių būrelio mokinių ar vadovų, pvz: mankšta, šokis, bėgimas, 

šokinėjimas, aktyvi veikla su treniruokliais, pratimai, kovos menai ir kt.  

9. Iš filmuotos vaizdo medžiagos, bus atrinktos gražiausios akimirkos iš kurių bus sukurtas 

bendras dalyvių filmukas skirtas Pasaulinei judejimo sveikatos labui dienai paminėti ir gegužės 23 d. 

patalpintas mokyklos „Facebook“ paskyroje.  

10. Filmuojant vaizdo įrašą telefoną reikia laikyti horizontaliai  

11. Patarimai filmuotai medžiagai:  

• Vaizdo įrašo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 2 min.,  

• Įrašas nekarpytas ir nekoreguotas. 

12. Vaizdo įrašai, gali būti pristatomi: 

• Atsiunčiant į el. paštą sveikagyvensena.svm@gmail.com  

• Atsiunčiant el. laiške prikabintą nuorodą į „wetransfer.com“ svetainėje patalpinto vaizdo 

įrašo nuoroda, 

• USB laikmenoje pristatant į vietą, Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklą, 224 

kab.  

13. Dalyvių skaičius yra neribojamas. 

 

V SKYRIUS 

REGISTRACIJA 

 

14. Dalyvio anketa (priedas Nr.1) atsiunčiama kartu su nufilmuotu vaizdo įrašu. 
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VI. SKYRIUS 

DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

15. Visi akcijoje dalyvavę NVŠ būreliai bus apdovanojami Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko 

mokyklos padėkomis ir prizais.  

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Akcijos organizavimo tvarka gali keistis susidarius nenumatytoms aplinkybėms, dėl COVID-19 

pandemijos. 

17. Kiekvienas žaidynių dalyvis registruodamasis tuo pačiu sutinka, kad akcijos organizatoriai visas  

nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti nekomerciniais tikslais. 

 

 

Nuostatus parengė metodininkė                                                   Ineta Daniulienė 

 

SUDERINTA: 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                  

Sandra Televičienė 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 Priedas Nr. 1 

 

 

KAUNO ALGIO ŽIKEVIČIAUS SAUGAUS VAIKO MOKYKLOS NVŠ MOKINIŲ AKCIJOS 

„JUDU IR SVEIKAS ESU“,  SKIRTOS  

PASAULINEI JUDĖJIMO SVEIKATOS LABUI DIENOS PAMINĖJIMUI 

DALYVIO PARAIŠKA 

 

 

 

Eil. Nr. Dalyvių vardas, 

pavardė, klasė 

Būrelio 

pavadinimas 

Mokytojo vardas,  

pavardė 

Mokytojo 

telefono nr., 

arba el. paštas 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


