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KONKURSO „JUDRIAUSIAS DARŽELIS“ 

NUOSTATAI 

Konkurso „Judriausias darželis“ iniciatoriai ir organizatoriai – Klaipėdos rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Konkurso ,,Judriausias darželis“ nuostatai nustato konkurso tikslą, uždavinius, dalyvius, 

vykdymo laiką, konkurso organizavimo ir apdovanojimų tvarką. 

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

2. Konkurso tikslas – skatinti Klaipėdos rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų fizinį 

aktyvumą. 

3. Konkurso uždaviniai: 

3.1. atkreipti ikimokyklinio ugdymo įstaigų dėmesį į fizinį aktyvumą, jo teikiamą naudą; 

3.2. sutelkti ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenes fizinei veiklai savo aplinkoje. 

III. KONKURSO DALYVIAI 

4. Konkurse gali dalyvauti visos Klaipėdos rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigos. 

IV. KONKURSO VYKDYMO LAIKAS 

5. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų atstovai iki 2018 m. rugsėjo 15 d. teikia paraiškas dėl 

dalyvavimo konkurse. 

6. Konkursas vyks nuo 2018 m. rugsėjo 16 d. iki 2018 m. rugsėjo 21 d. 

7. Nugalėtojai bus apdovanojami 2018 m. rugsėjo 25 d. 

V. KONKURSO ORGANIZAVIMO IR APDOVANOJIMO TVARKA 

8. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos, išsirenka savo atstovą, kuris iki 2018 m. rugsėjo 15 d. 

el. paštu dovile.skuodaite@visuomenessveikata.lt pateikia paraišką dėl dalyvavimo konkurse, 

nurodant ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimą, įstaigą atstovaujančio asmens vardą, pavardę, 

el. paštą, kontaktinį tel. numerį (paraiškos forma pateikiama Priede Nr. 1). 

9. Konkurso dalyviai gali siųsti užpildytas ataskaitos formas el. paštu 

dovile.skuodaite@visuomenessveikata.lt nuo 2018 m. rugsėjo 16 d. iki 2018 m. rugsėjo 21 d. 

14 val., kuriose turi būti nurodyta ikimokyklinio ugdymo įstaiga bei veiklų, skatinančių fizinį 

aktyvumą, pavadinimai, dalyvių skaičius, veiklų vykdymo data ir laikas (Priedas Nr. 2). Kartu su 

ataskaitos forma turi būti pateiktos nuotraukos, įrodančios ataskaitoje nurodytas veiklas. 

10. Kiekviena pateikta nuotrauka turi turėti tokį patį pavadinimą, kaip veikla, nurodyta 

ataskaitos formoje (Pvz., jeigu ataskaitoje nurodyta veikla „Estafetė“, vadinasi, el. laiške turi būti 

pridėta nuotrauka pavadinimu „Estafetė“). 

11. Konkursui pateikiamos tik skaitmeninės nuotraukos. 
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12. Konkurso laimėtoju taps daugiausiai veiklų surengusi ikimokyklinio ugdymo įstaiga. 

13. Ataskaitos su nuotraukomis turi būti pateiktos iki 2018 m. rugsėjo 21 d. 14 val. 

14. Veikla, pateikta be įrodančių nuotraukų, nebus vertinama. 

15. „Judriausias darželis“ bus paskelbtas ir apdovanotas 2018 m. rugsėjo 25 d. Klaipėdos 

rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro įsteigtomis dovanomis. Su laimėtoju bus susisiekta 

asmeniškai. 

16. Konkurso rezultatai bus skelbiami Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuro interneto svetainėje http://www.visuomenessveikata.lt/index.php/lt/, socialinėje paskyroje 

facebook https://www.facebook.com/visuomenessveikatosbiuras/. 
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