PATVIRTINTA
Raseinių rajono švietimo centro direktoriaus
2020 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. DO-47
RASEINIŲ RAJONO BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ (1-2
KLASIŲ) VARŽYTUVIŲ „GYVENU SVEIKAI“ APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.

Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų pradinių klasių (1-2 klasių) mokinių varžytuvės

„Gyvenu sveikai“ (toliau – Varžytuvės) padės formuoti visuminę sveikatos sampratą, ugdyti sveikatai
naudingus gebėjimus, įpročius, nuostatas.
2. Varžytuves organizuoja Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba ir Raseinių Šaltinio
progimnazija.
3. Varžytuvių sąlygos reglamentuoja Varžytuvių tikslą, uždavinius, organizavimo tvarką,
vertinimą, dalyvių apdovanojimą.

II SKYRIUS
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4.

Varžytuvių tikslas – gilinti sveikos gyvensenos žinias ir įgūdžius.

5.

Varžytuvių uždaviniai:

5.1. skatinti mokinius domėtis sveika gyvensena;
5.2. gilinti žinias apie sveikatos saugojimo ir stiprinimo būdus;
5.3. praktiškai pritaikyti sveikos gyvensenos įgūdžius;
5.4. plėtoti komandinį bendravimą ir bendradarbiavimą.

III SKYRIUS
KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

6.

Varžytuvės vyks 2020 m. kovo 25 d. 11 val.

7.

Varžytuvių organizavimo darbo grupė: Rita Diržienė, Raseinių Šaltinio progimnazijos

pradinių klasių mokytoja metodininkė; Regina Kalpokienė, Raseinių Šaltinio progimnazijos pradinių
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klasių mokytoja metodininkė, Aušra Čepauskienė, Raseinių Šaltinio progimnazijos pradinių klasių
mokytoja metodininkė.
8.

Varžytuvių dalyviai: Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų 1-2 klasių mokiniai.

9.

Varžytuvių taisyklės:

9.1. komandos sudėtis – 6 dalyviai;
9.2. komanda parengia trumpą prisistatymą (komandos pavadinimas, dalyvių vardai, mokykla,
šūkis). Prisistatymas nevertinamas;
9.3. varžytuves sudaro teorinė ir fizinio aktyvumo dalys;
9.4. atliktos užduotys vertinamos taškais;
9.5. varžytuvių užduotys sudarytos iš sveikos gyvensenos temų (mityba, saugi ir sveika
aplinka, fizinis aktyvumas, emocijos);
9.6. rekomenduojama judėjimui patogi apranga.
10.

Komandos (dalyviai) registruojasi užpildant anketą (nuostatų priedas) ir pateikdami ją

el. paštu r.kalpokiene@saltiniomokykla.lt iki 2020 m. kovo 18 d. 13.00 val.
11.

Detalesnę informaciją apie varžytuves galima sužinoti paskambinus tel. (8 616) 88618

arba el. paštu r.kalpokiene@saltiniomokykla.lt

IV SKYRIUS
DARBŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS

12.

Mokytojai, atlydėję komandas į varžytuves, dalyvauja užduočių taisyme, vertinime.

13.

Laimi 3 (trys) komandos, surinkusios daugiausia taškų. Jei kelios komandos surenka po

lygiai taškų, skiriama papildoma užduotis.
14.

Nugalėtojai apdovanojami Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos diplomais ir

suvenyrais, o komandos dalyvės – Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus padėkomis.
15.

Mokytojams, parengusiems mokinius dalyvauti varžytuvėse, bus išduodamos Raseinių

rajono švietimo pagalbos tarnybos pažymos.

_____________________
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PRIEDAS
RASEINIŲ RAJONO BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ 1-2 KLASIŲ MOKINIŲ
VARŽYTUVĖS „GYVENU SVEIKAI“

REGISTRACIJOS ANKETA

Mokyklos pavadinimas

Komandos pavadinimas
Mokytojo vardas, pavardė,
kvalifikacinė kategorija

Mokytojo telefono numeris,
elektroninio pašto adresas

_____________

