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ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO  

KONKURSO ,,MANO SVEIKA KLASĖ 2019“  NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS KONKURSO NUOSTATOS 

1. Konkurso „Mano sveika klasė 2019“ (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai) 

nustato konkurso tikslą, vykdymo laiką, konkurso organizavimo taisykles, laimėtojų 

vertinimo kriterijus ir apdovanojimų tvarką. 

2. Konkursas skirtas Pasaulinei sveikatos dienai paminėti. Konkurso tikslas – skatinti 

Švenčionių rajono moksleivių sveiką gyvenseną, fizinį aktyvumą, psichinės sveikatos 

stiprinimą, imuniteto stiprinimą bei kūrybiškumą. 

3. Konkurse gali dalyvauti visų Švenčionių rajono bendrojo ugdymo įstaigų 2–3 klasės be 

išankstinės registracijos. 

4. Konkurso laikas – nuo 2019 m. balandžio 8 d. iki 2019 m. balandžio 19 d. 

5. Konkurso organizatorius – Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

(toliau – Biuras). 

 

II. KONKURSO ETAPAI IR DALYVAVIMO SĄLYGOS 

6. Konkursas susideda iš trijų užduočių: 

6.1. I užduotis – video filmas ,,Judriausia klasė“. Video filme turi būti užfiksuoti fizinio 

aktyvumo dėka savo sveikatą stiprinantys mokiniai. Video filmu konkurse dalyvaujanti 

klasė originaliai, kūrybiškai bei pasitelkiant fantaziją turi įrodyti, kad ji verta 

„Judriausios klasės“ vardo. Filmuko trukmė – iki 1 min. 

6.2. II užduotis – ,,Sveikatos šūkis“. Konkurse dalyvaujanti klasė, pasitelkdama savo 

kūrybiškumą bei originalias idėjas, turi sugalvoti ir pateikti „Sveikatos šūkį“. 

6.3. III užduotis – plakatas ,,Draugiškiausia klasė“. Meninės raiškos priemonėmis atskleisti 

klasės draugystės, bendradarbiavimo, vienybės, palaikymo idėjas, įrodančias, kad klasė 

yra verta „Draugiškiausios klasės“ vardo. 

7. Konkursinio darbo įforminimas: 

7.1. video filmas turi būti įrašytas į kompaktinį DVD diską; 

7.2. „Sveikatos šūkis“ turi būti pateiktas A5 arba A4 formato lape; 

7.3. plakatas „Draugiškiausia klasė“ turi būti pateiktas A3 formato lape. Plakatas gali būti 

parengtas įvairia technika.    

7.4. Visos užduotys sudedamos ir pateikiamos viename voke. Ant voko būtina nurodyti 

mokyklos pavadinimą ir klasę, kuri pateikia darbus Konkursui. Voko viduje būtina 

pateikti klasės auklėtojo kontaktinius duomenis (vardas, pavardė, telefono numeris 

ir/arba el. pašto adresas). Vokas su atliktomis užduotimis pateikiamas Švenčionių rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biurui (Strūnaičio g. 3, Švenčionys). Kilus 

klausimams kreiptis telefonu (8-387) 20608 arba el. paštu 

stiprinimas.svencionys@gmail.com. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1EODB_enLT510LT521&biw=1366&bih=625&ei=MOCdXLnsHuSorgT6uprYDg&q=svencioniu+visuomenes+sveikatos+biuras&oq=svencio&gs_l=psy-ab.1.0.35i39l2j0i131j0l7.732533.733916..735268...1.0..0.92.563.7......0....1..gws-wiz.....6..0i71j0i10.ehQ8Sk866c4


8. Biuras pasilieka teisę Konkursui pateiktą medžiagą talpinti Biuro interneto svetainėje 

www.svencioniuvsb.lt bei biuro socialinėje erdvėje 

https://www.facebook.com/svencioniuvsb/. 

9. Biuras pasilieka teisę keisti Konkurso Nuostatus.  

 

III.     KONKURSUI PATEIKTOS MEDŽIAGOS VERTINIMAS 

10. Konkursui pateiktus darbus vertina Biuro sudaryta komisija. 

11. Pagrindiniai užduočių vertinimo kriterijai: 

  išradingumas, meniškumas ir originalumas;  

  Konkurso darbų temų atitikimas. 

12. Komisija išrenka I, II, III vietų nugalėtojus. 

 

IV. KONKURSO  APDOVANOJIMAI 

13. Konkurso nugalėtojai bus skelbiami 2019 m. balandžio 25 dieną.   

14. Pirmą vietą laimėjusi klasė bus apdovanota nemokamomis 32 val. plaukimo pamokomis ir 

apsilankymais Ignalinos sporto ir pramogų centre.  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

15. Medžiagos atsiuntimas Konkursui laikomas autoriaus ir Biuro susitarimu dėl šiuose 

nuostatuose išdėstytų reikalavimų laikymosi. 

16. Darbai, pateikti vėliau nei nurodyta šių nuostatų 4 punkte, nebus vertinami. 

17. Konkurse negali dalyvauti Biuro darbuotojai ir jų šeimų nariai. 

 

_________________________ 

 

http://www.svencioniuvsb.lt/

