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PATVIRTINTA 

Kauno šv. Kazimiero 

progimnazijos direktoriaus 

2017 m. spalio 16 d. 

įsakymu Nr. V- 122 

 

KAUNO M. 6-7 KLASIŲ MOKINIŲ KONKURSO „FAIR PLAY SPORTE IR GYVENIME“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

           1. Konkurso „Fair Play sporte ir gyvenime“ (toliau – konkursas) nuostatai reglamentuoja 

reikalavimus konkurso dalyviams, konkurso organizavimo, darbų vertinimo ir nugalėtojų pripažinimo 

bei apdovanojimo tvarką. Konkursas organizuojamas dviem etapais. I etapas – šalies regionuose, 

siekiant išaiškinti tris pajėgiausias komandas, kurios atstovaus regioną finaliniame respublikiniame 

konkurso renginyje (II etape). 

 
 

II. TIKSLAS 

 2. Konkurso organizavimo tikslai: 

            2.1  ugdyti harmoningą asmenybę olimpinės filosofijos dvasia; 

2.2  išaiškinti geriausias žinias, gebėjimus ir moralines nuostatas turinčią komandą, 

vadovaujantis Fair Play principais; 

2.3  skleisti kilnias ir garbingas olimpinės filosofijos idėjas mokiniams. 

 

III. KONKURSO SĄLYGOS 

3. Konkurse gali dalyvauti Kauno miesto, Kauno rajono bendrojo ugdymo ir  neformaliojo 

švietimo įstaigų 6-7 klasių mokiniai. Komandą sudaro 9 mokiniai (4+5 – berniukai/mergaitės arba 

mergaitės/berniukai). Kiekvienos srities užduotis turės atlikti trys skirtingi komandos nariai. 

4. Dalyvių paraiškas siųsti iki 2017 m. lapkričio 17 d. e. paštu adresu: filebel@yahoo.com  

(negavus patvirtinimo, kad paraiška gauta,  prašome skambinti tel. 862093024). Paraiškoje būtina 

nurodyti ugdymo įstaigos pavadinimą, mokinių vardus, pavardes, klasę, mokytojo vardą, pavardę, 

kontaktinį telefono numerį, elektroninio pašto adresą (1 priedas).  

5. Pavėluotai gautos paraiškos nebus priimamos. 

 

IV. VIETA IR LAIKAS 

6. Konkursas vyks Kauno šv. Kazimiero progimnazijoje (Vandžiogalos pl. 51, Kaunas) 2017 m. 

lapkričio 22  d. 13.00 val.. 

 

V. KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR EIGA 

 7. Konkurso užduotys parengtos vadovaujantis kilnaus elgesio, bendrosios bei sporto etikos 

principais. Užduočių atlikimas reikalaus aktyvaus bendradarbiavimo, komandinio darbo. Konkursui 

bus parengtos interaktyvios, vaizdo bei fizinės užduotys. 

8. Konkurse bus varžomasi trijose veiklų srityse: 

8.1 intelektinių-loginių-etinių užduočių, susietų su olimpiniais principais ir olimpinėmis bei 

parolimpinėmis vertybėmis interaktyvi viktorina; 

8.2.  fizinių rungčių, susijusių su olimpiniais principais ir vertybėmis konkursas (būtina sportinė 

apranga); 

8.3  kontraversiškų gyvenimo ir sporto vaizdo situacijų analizė. 

9. Taip pat bus organizuojamos kūrybinės dirbtuvės. 
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VI. VERTINIMAS 

10. Konkurso rezultatus vertins organizatorių patvirtinta komisija. 

11. Konkurso užduotys  vertinamos vadovaujantis Olimpine chartija, Sporto etikos kodeksu, 

bendražmogiškomis moralės ir etikos normomis:   

11.1.  pagarba žmogaus orumui, 

11.2. rasinės, lytinės, religinės, politinės asmens diskriminacijos netoleravimu, 

11.3. sporto ir bendrosios etikos principų laikymusi, 

11.4. taikos ir tolerancijos skatinimu, 

11.5. sveikatos, kaip svarbiausios gyvenimo vertybės pripažinimu, 

11.6. humanizmu, dora, sąžiningumu, 

11.7. aplinkos apsauga, 

11.8. kūno, proto ir dvasios harmonijos samprata, 

11.9. fizinio, psichologinio, moralinio smurto vengimu ir netoleravimu. 

12. Vertinimo kriterijai: komandinis darbas, išradingumas, moralūs sprendimai, kalbos kultūra,  

etiškumas. 

 

VII. APDOVANOJIMAI 

         13. Mokyklų komandos – dalyvės bus apdovanos padėkos raštais, konkurso nugalėtojai ir 

prizininkai (mokytojas ir mokiniai) – diplomais bei specialiais prizais.  

 

VIII. KONKURSO ORGANIZATORIAI 

14. Konkursą organizuoja Kauno šv. Kazimiero progimnazija. 

15. Konkurso organizavimą finansuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Kauno švietimo 

ir ugdymo skyrius.  

 

Nuostatus parengė ir informaciją teikia Kauno šv. Kazimiero progimnazijos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, kūno kultūros mokytoja ekspertė Filomena Beleškevičienė, tel. 8 620 93024. 

 

_________________________ 
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1 priedas 

 

 

DALYVIŲ ANKETA 

 

 

Mokyklos pavadinimas: 

 

 

Mokinių komanda  Pavardė Vardas Klasė 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Mokytojo vardas, pavardė, tel. nr., el. paštas 

 

 

 

 

 

____________________________ 


