PATVIRTINTA
Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ prezidento
2018 m. spalio 2 d. įsakymu Nr.
Projekto „Judėkim.lt“
KONKURSAS „FIZIŠKAI AKTYVI MOKYKLA“
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ projekto Judėkim.lt konkurso „Fiziškai aktyvi mokykla“ (toliau
– Konkursas) nuostatai nustato tikslą, konkurso organizavimo, vykdymo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.
2. Konkursą organizuoja Lietuvos asociacija „Sportas visiems“ (toliau – LASV) bendradarbiaujant su
Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija (toliau – LKKMA).
3. Konkurso tikslas – nustatyti ir paskatinti iki dešimties fiziškai aktyviausių Lietuvos bendrojo ugdymo
mokyklų, įvertinus jų indėlį į šalies vaikų ir jaunimo fizinį aktyvumą, kūno kultūros ir sporto plėtrą per 20162017 m. m. ir 2017-2018 m. m.
4. Konkursas organizuojamas pagal LASV projektą „Mokyklų sporto salių aprūpinimas mobiliomis
(nuleidžiamomis) pertvaromis“ pateiktą Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui.
5. Konkursas iš dalies finansuojamas Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšomis.
II. KONKURSO DALYVIAI
4. Konkurse gali dalyvauti visų Lietuvos miestų ir rajonų bendrojo ugdymo mokyklos.
III. KONKURSO VYKDYMAS, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS
5. Konkursas vykdomas 2018 metais, rezultatai įskaitomi už 2016-2017 m. m. ir 2017-2018 m. m.
6. Vertinimą sudaro dvi dalys:
6.1. kūno kultūros mokytojo pateikta informacija apie dalyvavimą renginiuose, kūno kultūros mokytojų
ir mokinių dalyvaujančių renginiuose skaičių (1 priedo I dalis);
6.2. mokyklos vadovo pateikta informacija (1 priedo II dalis).
7. Anketos (1 priedas) I dalį pildo kūno kultūros mokytojas, II dalį – mokyklos vadovas, pasirašo kūno
kultūros mokytojas ir mokyklos vadovas.
8. Iki dešimties fiziškai aktyviausių Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų bus atrenkamos LASV
sudarytos vertinimo komisijos balsų dauguma.
9. Skenuotą 1 priedą su kūno kultūros mokytojo ir vadovo parašais siųskite LASV generaliniam
sekretoriui Giedriui Grybauskui el. paštu: info@sportasvisiems.lt iki 2018 m. spalio 30 d. Telefonas
pasiteiravimui: +370 60007180
10. Rezultatai iki 2018 m. lapkričio 12 d. bus skelbiami LASV interneto svetainėje
www.sportasvisiems.lt
11. Apie apdovanojimą nominantai bus informuojami tiesiogiai prieduose nurodytais kontaktais.
12. Konkurso nugalėtojoms, fiziškai aktyviausioms (iki dešimties) Lietuvos bendrojo ugdymo
mokykloms, sporto salėse bus įrengtos tinklinės (arba tentinės) pertvaros skiriančios sporto sales į dvi dalis.
Jei salės pertvaroms (dėl galimų sporto salių dydžių ir plotų skirtumo) suplanuoto biudžeto nepakaks
organizatorius pertvaras įrenginės toms mokykloms kurios eilės tvarka surinko daugiausia konkurso balų.
Tokiu atveju kitoms likusioms mokykloms kurios papuolė į dešimtuką, bus įsteigti prizai – sportinis inventorius.
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