
                                                             

PATVIRTINTA 

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus  

vaiko mokyklos direktorės 

                                   2022 m.               įsakymu  Nr. 

 

 

KAUNO ALGIO ŽIKEVIČIAUS SAUGAUS VAIKO MOKYKLOS MOKINIŲ  

EDUKACINIS RENGINYS  

„SVEIKOS MITYBOS SAVAITĖLĖ“ 

 

N U O S T A T A I  

         

I SKYRIUS 

BENDRA INFORMACIJA 

 

1. Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos mokinių edukacinio renginio „Sveikos 

mitybos savaitėlė“ (toliau – edukacinis renginys), nuostatai reglamentuoja reikalavimus dalyviams, 

edukacinio renginio organizavimo tvarką. 

2. Edukacinio renginio organizatorius - Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla. 

Informacija apie renginį 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 

EDUKACNIO RENGINIO TIKSLAI  

 

4. Formuoti mokinų žinias ir įgūdžius, didinti motyvaciją rūpintis savo pilnaverte mityba bei kurti 

sveiką mitybą palaikančią aplinką.  

5. Gerinti ugdytinių žinias apie sveiką mitybą - ryšius tarp mitybos ir sveikatos sutrikimų, maisto 

produktų sudėtį, sveiką maisto gaminimą ir maisto produktų pasirinkimą. 

 

III SKYRIUS 

EDUKACNIO RENGINIO DALYVIAI 

 

6. Edukaciniame renginyje gali dalyvauti Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos 1-4 

https://saugausvaikomokykla.lt/


kl. NVŠ programų mokiniai.  

 

IV SKYRIUS 

EDUKACINIO RENGINIO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

7. Edukacinį renginį organizuoja – Kauno Algio Žikevičiaus mokyklos metodininkė Ineta 

Daniulienė, tel. Nr. 867744670, el. paštas idaniuliene.svm@gmail.com  

8. Edukacinis renginys vyks Lapkričio 21, 23 ir 25 dienomis: 

• 13.15 – 14.00 val. 

• 14.15 - 15.00 val.  

• 15.15 – 16.00 val.  

Edukacinio užsiėmimo trukmė 45 min. Vienu metu į užsiėmimą gali registruotis viena NVŠ 

mokinių grupė. 

9. Renginio eiga:  

I. Teorinė dalis: Sveikatai palankus maistas ir jo nauda organizmui, suvartojamas cukraus ir 

druskos kiekis, kaip tinkamai pasirinkti saldumynus ir desertus, optimalus paros rėžimas ir miegas.  

II. Praktinė dalis: Maisto pakuočių analizavimas, cukraus ir druskos kiekio nustatymas 

įvairiuose maisto produktuose, žaidimas.  

III. Baigiamoji dalis: Aptarimas, sveikuoliškų užkandžių degustacija.  

 

V SKYRIUS 

REGISTRACIJA 

 

10. Registracija į renginį vyksta nuo 2022 m. lapkričio 09 d. Dalyviai turi užpildyti paraiškos 

formą (priedas Nr. 1) ir atsiųsti el. paštu idaniuliene.svm@gmail.com 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Edukacinio renginio organizavimo tvarka gali keistis susidarius nenumatytoms aplinkybėms, 

dėl COVID-19 pandemijos. 

12. Kiekvienas edukacinio renginio dalyvis dalyvis registruodamasis tuo pačiu sutinka, kad 

organizatoriai visas varžybų nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo 

naudoti nekomerciniais tikslais. 

mailto:idaniuliene.svm@gmail.com
mailto:idaniuliene.svm@gmail.com


13. Už dalyvių drausmę ir elgesį renginio metu atsako būrelio vadovas/ė. 

 

 

Nuostatus parengė mokytoja                                                      Ineta Daniulienė 

 

SUDERINTA: 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                  

Sandra Televičienė 

   



                 (Priedas Nr. 1) 

 

 

KAUNO ALGIO ŽIKEVIČIAUS SAUGAUS VAIKO MOKYKLOS MOKINIŲ  

EDUKACINIO RENGINIO „SVEIKOS MITYBOS SAVAITĖLĖ“ 

DALYVIO PARAIŠKA 

 

 

Pasirinkite renginio data ir valandą:  

Lapkričio 21 d.  

• 13.00 – 13.45 val. 

• 14.00 - 14.45 val.  

• 15.00 – 15.45 val.  

Lapkričio 23 d. 

• 13.00 – 13.45 val. 

• 14.00 - 14.45 val.  

• 15.00 – 15.45 val.  

Lapkričio 25 d. 

• 13.00 – 13.45 val. 

• 14.00 - 14.45 val.  

• 15.00 – 15.45 val. 

Eil. 

Nr. 

Dalyvių vardas, pavardė Būrelio 

pavadinimas 

Mokytojo vardas,  

pavardė 

Mokytojo 

telefono nr. ir 

el. paštas 

1.     

2.     

3.     

4.      

5.     

6.     

7.     



 


