
 PATVIRTINTA 

 Vilniaus saugaus miesto centro  

 Direktoriaus  

 2022-09-02 

 

 

 

VILNIAUS MIESTO UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ  

SVEIKOS GYVENSENOS VEIKLOS „JUDU – SVEIKAI GYVENU“ 

 

KONKURSO „FIZINIO AKTYVUMO KALENDORIUS“  

 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

Formuojant vaikų fizinio aktyvumo poreikį, Vilniaus saugaus miesto centre organizuojama 

Vilniaus miesto vaikų sveikos gyvensenos veikla „Judu – sveikai gyvenu“ ir konkurso darbų paroda 

„Fizinio aktyvumo kalendorius“, skirtas Europos judumo savaitei (rugsėjo 16-22 d.). 

 

II. TIKSLAS 

Tikslas – formuoti vaikų sveikatą stiprinančius fizinio aktyvumo įpročius ir skatinti tikslingai 

daugiau judėti. 

III.UŽDAVINIAI 

Ugdyti poreikį reguliariai užsiimti įvairia fizine veikla. 

Sukurti savo amžiui atitinkantį  „Fizinio aktyvumo kalendorių“ ir jį pildyti. 

 

IV. DALYVIAI 

Veikloje „Judu – sveikai gyvenu“ gali dalyvauti Vilniaus miesto vaikų lopšelių - darželių vaikai 

bei Vilniaus miesto bendrojo ugdymo įstaigų 1-4 kl., 5-8 kl. mokiniai ir darbo vadovas (-ai).  
 

V. VEIKLOS IR PARODOS LAIKAS  

Veikla „Judu – sveikai gyvenu“ organizuojama nuo 2022 m. rugsėjo 5 d. iki spalio 16 d. imtinai, 

nuotoliniu būdu (darbą atliekant ugdymo įstaigoje ar namų aplinkoje). 

Konkurso darbų paroda „Fizinio aktyvumo kalendorius“ bus patalpinta 2022 m. iki spalio 30 d. 

internetinėje svetainėje (www.vismc.lt). 

 

VI. VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR DARBŲ PATEIKIMO TVARKA 

Darbas (-ai) konkursui  „Fizinio aktyvumo kalendorius“ siunčiami elektroniniu paštu konkurso 

organizatoriui: ramune@vismc.lt iki 2022 m. spalio 16 d..  

Siunčiant darbą, pateikiama informacija: ugdymo įstaiga, grupė/klasė, dalyvių skaičius, 

mokytojo vardas, pavardė, elektroninis paštas. 

Konkursui teikiami individualūs arba grupiniai darbai. 

 

VII. SĄLYGOS DARBO ATLIKIMUI 

1. Sudaryti vienos savaitės (7 d.) „Fizinio aktyvumo kalendorių“. 

2. Kalendoriuje turi būti pavaizduotos kiekvienai dienai skirtos įvairios fizinės veiklos (rytui, 

dienai, vakarui); skiltis (grafa) – vieta pažymėti atliktai/neatliktai veiklai. 

3. Vienos dienos fizinių veiklų skaičius neribojamas. 

4. Veiklos iliustruotos darbo autoriaus/autorių piešiniais, grafiniais simboliais ir kt. 

5. „Fizinio aktyvumo kalendorius“ gali būti A4 ar A3 formato, nufotografuotas arba 

nuskenuotas. 

6. Siunčiamos kokybiškos, gerai matomos nuotraukos elektroniniu paštu konkurso organizatoriui 

ramune@vismc.lt 

http://www.vismc.lt/
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VIII. DARBŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

1. Pateikta estetiškai, kūrybingai ir originaliai, atitinka temą.  

2. Organizatorius turi teisę neeksponuoti darbų neatitinkančių konkurso sąlygų. 

3. Konkurso darbus vertins VSMC sudaryta komisija, kuri išrinks įdomiausius ir geriausius 

darbus. 

4. Geriausių darbų autoriai ir jų pedagogai bus pakviesti 2022 m. lapkričio mėnesį į VSMC 

edukacines veiklas ir bus apdovanoti diplomais bei padėkos raštais.  

6. Konkurso dalyviams ir jų pedagogams už dalyvavimą bus išsiųstos padėkos elektroniniu paštu, 

nurodytu registruojant darbą (-us) iki 2022 m. spalio 30 d. 

 

IX. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA 

Konkurso organizatorius turi teisę dalyvių ir nugalėtojų asmens duomenis (vardą, pavardę, 

ugdymo įstaigą) skelbti viešai. 

Konkurso organizatorius pasilieka teisę konkurso dalyvių darbus publikuoti Centro internetinėje 

svetainėje www.vismc.lt 

Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas darbų nuotraukų pateikimas šiam konkursui. 

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

Papildomą informaciją dėl konkurso teikia konkurso organizatorius Vilniaus saugaus miesto 

centro Pirmosios pagalbos ir sveikos gyvensenos sričių metodininkė Ramunė Grigaliūnienė  

elektroniniu paštu ramune@vismc.lt arba telefonu +37061547155 (darbo valandomis ir dienomis).  

Organizatorius pasilieka teisę keisti konkurso sąlygas, laiką ir vietą. Apie įvykusius pakeitimus, 

konkurso dalyviai būtų informuoti el. laišku.  

 

 

 

 

 

PARENGĖ 

Vilniaus saugaus miesto centro  

Pirmosios pagalbos ir sveikos gyvensenos 

sričių metodininkė 

Ramunė Grigaliūnienė 

2022-08-31 
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