PATVIRTINTA:
Klaipėdos ,,Medeinės” mokyklos
direktoriaus 2018 m. vasario 19 d.
įsakymu Nr. UP1-5
KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 1-5 KLASIŲ MOKINIŲ,
TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI) POREIKIŲ,
SPORTO RENGINIO ,,PAVASARĮ PASITINKAM LINKSMAI IR SVEIKAI”
NUOSTATAI
I. BENDRIEJI NUOSTATAI
1. Klaipedos miesto bendrojo ugdymo mokyklų 1-5 klasių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si)
poreikių, sporto renginio ,,Pavasarį pasitinkam linksmai ir sveikai” nuostatai (toliau – Nuostatai)
nustato bendrojo ugdymo mokyklų 1-5 klasių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių,
sporto renginio ,,Pavasarį pasitinkam linksmai ir sveikai” (toliau – sporto renginys) tikslus,
organizatorius, vykdytojus, dalyvių apdovanojimo tvarką.
2. Sporto renginio organizatoriai – Klaipėdos “Medeinės” mokykla.
3. Sporto renginio vykdytojai – Klaipedos ,,Medeinės” mokyklos neformaliojo švietimo ir
socializacijos skyriaus vedėja Tatjana Abramova, gydomosios kūno kultūros mokytoja-metodininkė
Tatjana Šapovalova, gydomosios kūno kultūros mokytoja metodininkė Raimonda Tiškienė, šokių
mokytoja metodininkė Janina Staleriūnienė, mokytoja Vilma Pencienė, Klaipėdos Maksimo Gorkio
progimnazijos specialioji pedagogė Olga Rodina, Klaipėdos ,,Santarvės” progimnazijos specialioji
pedagogė Jelena Orlova, kūno kultūros mokytoja metodininkkė Natalija Jančenka, socialinė
pedagogė Olesia Lukaševičienė.
II. SPORTO RENGINIO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
4. Tikslas – formuoti mokinių sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo nuostatas ir ugdyti sistemingo
fizinio aktyvumo įpročius.
5. Uždaviniai:
5.1. Aktyvinant mokinių sportinę veiklą, gerinti jų sveikatingumą bei individualaus fizinio
pasirengimo lygį.
5.2. Ugdyti mokinių socialinius įgūdžius: elgesio taisyklių viešosiose vietose ir transporte laikymąsi,
bendravimo, bendradarbiavimo, žaidimų taisyklių laikymąsi.
5.3. Lavinti mokinių teigiamus asmeninius bruožus, gerinti savijautą: pasitikėjimą savimi, savivertės,
pajautimą, geranoriškumą, draugiškumą ir pan.
III. VYKDYMO LAIKAS IR VIETA
6. Sporto renginys vykdomas 2018 m. kovo 9 d. Klaipėdos ,,Medeinės” mokyklos sporto salėje.
Komandos atvyksta 10.30 val., sporto renginio pradžia – 11.00 val.
IV. DALYVIAI
7. Sporto renginio dalyviai – Klaipėdos bendrojo ugdymo mokyklų 1-5 klasių mokiniai, turintys
specialiųjų ugdymo (si) poreikių. Kiekvienos mokyklos komandoje turi būti 6 mokiniai ir 2
mokytojai.

V. SPORTO RENGINIO PROGRAMA
10.30 val.- svečių priėmimas.
11.00 val. - renginio pradžia. Sveikinimo žodžiai.
11.15 val. – estafėtės, žaidimai, mokinių pasirodYmai.
12.15 val. - renginio pabaiga. Renginio apibūdinimas. Diplomų ir prizų įteikimas. Fotosesija.
VI. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
8. Sporto renginio komandų dalyviai apdovanojami diplomais ir prizais.
9. Komandų vadovai ir renginio organizatoriai apdovanojami padėkos raštais.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10. Mokyklos, norinčios dalyvauti sporto rtenginyje iki 2018 m. vasario 28 dienos turi atsiųsti
paraišką (priedas) el. paštu tatjana.abramova@gmail.com ir pasitikslinti, ar organizatoriai gavo
paraišką.
11. Komandų vadovai sporto pramogos organizavimo klausimais kreipiasi į Klaipėdos ,,Medeinės”
mokyklos
neformaliojo švietimo ir socializacijos skyriaus vedėją Tatjaną Abramovą,
tel. 867009926 arba į mokytoją Tatjaną Šapovalovą, tel. 868320608.

Aptarta:
metodinės tarybos posėdyje Nr. 1
2018 m. sausio 23 d.

PRIEDAS
KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ
1-5 KLASIŲ MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMO (SI) POREIKIŲ,
SPORTO RENGINIO ,,PAVASARĮ PASITINKAM LINKSMAI IR SVEIKAI”
DALYVIO PARAIŠKA
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