
PATVIRTINTA 

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko 

mokyklos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 10 d. 

įsakymu Nr. V-144 

 

 

KAUNO MIESTO UGDYMO ĮSTAIGŲ 1-12 KLASIŲ MOKINIŲ ŠVENTĖ 

„SPORTIETIS“ 

 

N U O S T A T A I 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Kauno miesto ugdymo įstaigų ugdytinių 1-12 klasių mokinių šventė „Sportietis“ (toliau –

Šventė), nuostatai reglamentuoja reikalavimus dalyviams, šventės organizavimo tvarką. 

1.2. Šventės organizatorius: Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla. 

1.3. Socialiniai partneriai: Lietuvos sporto universitetas, Lietuvos masinio futbolo federacijos 

asociacija. 

1.4. Šventės nuostatai skelbiami individualiai informuojant kiekvieną ugdymo įstaigą kvietimu 

dalyvauti, Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko internetinėje svetainėje 

www.saugusvaikas.kaunas.lm.lt, socialiniame tinkle „Facebook“. 

1.4. Šventė projekto „Aktyvus Kaunas“ renginys. Projektas finansuojamas Valstybinio 

visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis, kurį administruoja Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministerija. 

1.6. Šventė organizuojama ir vykdoma vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro, valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo nustatytų sąlygų.   

1.7. Šventėje negali dalyvauti karščiuojantys asmenys, turintys ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių, taip pat tie, kuriems tuo metu 

privaloma izoliacija. 

1.8. Visi šventės dalyviai turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones: veido 

kaukes, respiratorius ar kt. 

 

 

II. ŠVENTĖS TIKSLAI 

 

2.1. Formuoti tvarią ir ilgalaikę mokinių sveikos gyvensenos sampratą, skatinant fizinį aktyvumą ir 

taikant tradicinius ir netradicinius ugdymo būdus bei priemones. 

2.2. Lavinti mokinių fizines ypatybes: jėgą, ištvermę, greitumą, koordinaciją, vikrumą.  

2.3. Didinti mokinių motyvaciją kasdien sąmoningai rinktis sveiką gyvenimo būdą įvairiose 

aplinkose, sudaryti sąlygas savarankiškai įvertinti su sveikata susijusių asmeninių praktikų 

veiksmingumą.  

 

III. DALYVIAI 

 

3.1.  Dalyviai Kauno miesto ugdymo įstaigų 1-12 klasių mokiniai. Dalyvių skaičius neribotas. 

3.2. Komandos dalyviai privalo dėvėti sportinę aprangą. 

 



 

 

IV. MOKINIŲ ŠVENTĖS LAIKAS IR VIETA 

 

4.1. Šventė įvyks:  2020 m. rugsėjo 24 d., nuo 12:00 val. iki 16:00 val.  

4.2. Registracija nuo 11:30 val. 

4.3. Vieta: Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos kiemas, Ašigalio g. 23, Kaunas. 

 

 

V. DALYVIŲ REGISTRACIJA 

 

5.1. Išankstinę dalyvio registracijos anketą (Nr. 1) iki 2020 m. rugsėjo 22  d. siųsti el. paštu:  

       aktyvuskaunas@gmail.com. Pavėluotai gautos dalyvio registracijos paraiškos nebus   

       priimamos. 

5.2. Dalyvių registracija patvirtinama tik gavus patvirtinimo atsakymą iš organizatorių. 

Negavus patvirtinimo skambinti tel. 8 37 32 32 00, 8 611 37561, 8 652 26529. 

 

VI. SPORTO ŠVENTĖS ORGANIZAVIMAS 

 

6.1. Dalyvius linksmins renginio vedėjas ir profesionalūs įgarsintojai.  

6.2. Renginio metu dalyviai keliaus po stoteles, kuriose kurs savo aitvarus, juos laidys, sportuos 

ir išbandys jėgas įvairiose sportinėse rungtyse: orientacinėse veiklose, funkcinėse 

treniruotėse, estafetėse ir kt.  

 

 

VII. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

7.1. Pedagogams, visuomenės sveikatos specialistams ir kitiems specialistams bus išduodamos 

Kauno  Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos dalyvio pažymos. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

8.1. Kiekvienas šventės dalyvis registruodamasis tuo pačiu sutinka, kad renginio organizatoriai 

visas renginio nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti 

nekomerciniais tikslais. 

8.2. Esant būtinybei ugdymo įstaigos sutinka pateikti Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko 

mokyklai vaikų, pedagogų gyvenamosios vietos adresus, tėvų/globėjų telefonų numerius. 

 

 

I. Daniulienė, metodininkė, tel. 8 37 32 32 00, 8 611 37561, 8 652 26529, el.p. 

aktyvuskaunas@gmail.com 

 

 

 

 


