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PATVIRTINTA: 

  Vilniaus saugaus miesto centro 

 Direktoriaus 
 

 2022-10-24 

 

VILNIAUS MIESTO MOKINIŲ NUOTOLINĖS VEIKLOS  

„ATOSTOGAUKIME SAUGIAI – MUS SAUGO SAUGOS ŽENKLAI“  

NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

Artėjant rudens atostogoms, ne vienai šeimai iškyla klausimas, kaip saugiai atostogauti. Vis dėlto 

būtina dar daugiau dėmesio skirti saugaus vaikų elgesio praktinių žinių ir įgūdžių formavimui, nuolat 

stebėti ir vertinti besikeičiančią aplinką, stebėti mus saugančią informaciją, saugos ženklus mūsų 

aplikoje. 

Organizuojama nuotolinė veikla „Atostogaukime saugiai – mus saugo saugos ženklai“. 

Nuotolinės veiklos „Atostogaukime saugiai – mus saugo saugos ženklai“ nuostatai reglamentuoja 

veiklos tikslus, dalyvius, reikalavimus darbams, veiklos laiką ir apdovanojimus.  

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Tikslas – vaikų saugaus elgesio nuostatų formavimas stebint ir vertinant besikeičiančią aplinką ir 

informaciją aplinkoje.  

Uždavinai: 

 formuoti saugaus elgesio įpročius; 

 vertinti besikeičiančią aplinką, stebėti informaciją mūsų aplikoje. 

 

III. ORGANIZAVIMO TVARKA IR DALYVIAI 

 1. Nuotolinė veikla organizuojama 2022 m. spalio 24 d. – lapkričio 30 d.. 

 2. Nuotolinėje veikloje gali dalyvauti visų Vilniaus miesto ugdymo įstaigų vaikai. 

3. Darbai (nuotraukos) negali būti nukopijuoti iš interneto. 

4. Vaikų grupė ar vienas dalyvis gali pristatyti ne daugiau kaip vieną darbą (nuotrauką).  

5. Darbai (nuotraukos) siunčiami iki lapkričio 30 dienos imtinai el. paštu vaidutedir@gmail.com 

Telefono numeris pasiteiravimui +370 68012292. 

6. Nuotolinės veiklos –organizatorius ir koordinatorius – Vilniaus saugaus miesto centro civilinės 

saugos ir aplinkos metodininkė Vaidutė Diržinauskienė. 
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IV. DARBŲ ĮFORMINIMO TVARKA 

1. Nuotolinei veiklai –pateikiamos (kokybiškos, ryškios) nuotraukos JPG formatu. 

2. Nuotraukoje turi būti nufotografuoti saugos ženklai – drauždiamieji, įspėjamieji, privalamieji, 

gaisrinės saugos, evakuacijos (ne kelio ženklai).  

3. Nuotrauka turi būti išbaigta ir vizualiai estetiška ir informatyvi. 

4. Siunčiant nuotraukas turi būti nurodyta:  

Vaiko vardas, pavardės pirma raidė 

Pedagogo vardas, pavardė  

Darbo pavadinimas 

Mokyklos pavadinimas  

Pedagogo kontaktai: elektroninio pašto adresas, telefono numeris 

 

V. APDOVANOJIMAS 

1. Nuotolinės veiklos dalyviai apdovanojami padėkos raštais.  

2. Padėkos raštai išsiunčiami nurodytu elektroninio pašto adresu iki gruodžio 16 d..  

. 

VI. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA 

1. Nuotolinės veiklos organizatorius turi teisę dalyvių asmens duomenis (vardą, pavardę, 

mokyklą) skelbti viešai. 

2. Nuotolinės veiklos organizatorius pasilieka teisę veiklos dalyvių darbus publikuoti Vilniaus 

saugaus miesto centro internetinėje svetainėje www.vismc.lt.  

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

1. Vios nuotraukos pasibaigus veiklai lieka organizatoriui. 

2. Autorių sutikimas su šiomis sąlygomis laikomas darbo pateikimas konkurse. 

3. Visos veiklos dalyvių nuotraukos su saugos ženklais bus pristatomi Vilniaus saugaus miesto 

centro internetiniame puslapyje www.vismc.lt iki gruodžio 16 d.. 

 

PARENGĖ: 

Civilinės saugos ir aplinkos metodininkė   Vaidutė Diržinauskienė 
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