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KONKURSO „GERIAUSIŲ LIETUVOS IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ KŪNO
KULTŪROS UGDYTOJŲ PENKETUKAS“ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Konkurso „Geriausių Lietuvos ikimokyklinio amžiaus vaikų kūno kultūros ugdytojų
penketukas“ (toliau – Konkursas) nuostatai nustato tikslus, uždavinius, konkurso organizavimo,
vykdymo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.
2. Konkursą organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (toliau – LTOK),
Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (toliau – RIUKKPA) ir
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau - LMNŠC).
3. Konkurso tikslas – atrinkti 5 geriausius ikimokyklinio amžiaus kūno kultūros ugdytojus,
įvertinus jų praktinę veiklą ir indėlį į šalies vaikų fizinį aktyvumą, kūno kultūros ir sporto plėtrą per
2016–2017 m. m. ir 2017–2018 m. m.
II. KONKURSO DALYVIAI
4. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos neformaliojo ugdymo (kūno kultūros) mokytojai,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, judesio korekcijos mokytojai ir kiti
pedagoginiai darbuotojai, sistemingai vedantys praktinius kūno kultūros užsiėmimus ikimokyklinio
ugdymo įstaigose.
5. Informaciją konkursui teikia ugdytojas ir ugdymo įstaigos, kurioje jis dirba vadovas.
Informacija patvirtinama kandidato ir jo ugdymo įstaigos vadovo parašu.
6. Konkurso nugalėtojai pakartotinai dokumentus gali teikti ne anksčiau kaip po dviejų
metų.
III. KANDIDATŲ VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJAI
7. Vertinimą sudaro trys dalys:
7.1. kandidato pateikta informacija apie jo kvalifikacijos tobulinimą, metodinę, projektinę,
neformaliojo švietimo veiklą (priedo I dalis);
7.2. administracijos pateikta informacija apie kandidatą (priedo II dalis);
7.3. viešas balsavimas viename iš naujienų portalų. Detalesnė informacija bus pateikta
ltok.lt svetainėje. Balsavimo metu bus pateikta ugdytojo nuotrauka ir trumpa informaciją apie jį.
IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS
8. Konkursas vykdomas trimis etapais:
8.1. pirmame etape vertinama šių nuostatų priede pateikta informacija;
8.2. antrame etape vertinami balsavimo rezultatai;
8.3. trečiame etape sumuojami pirmųjų dviejų etapų rezultatai.
9. Nuostatų priede pateikiama 2016–2017 m. m. ir 2017–2018 m. m. laikotarpio informacija.
10. Prašome nuskanuoti visą anketą ir atsiųsti elektroniniu paštu. Atsiųskite vieną geros
kokybės savo nuotrauką elektroniniu (jpg. formatu) konkursą koordinuojančiai LMNŠC Pilietinio
ugdymo skyriaus metodininkei Loretai Kisnieriūtei el. paštu loreta.kisnieriute@lmnsc.lt iki 2018 m.
spalio 1 d. Telefonai pasiteiravimui: (8 5) 248 6282, mob. 8 677 68 552.

11. Penki ikimokyklinio amžiaus vaikų kūno kultūros ugdytojai atrenkami LTOK ir
RIUKKPA sudarytos vertinimo komisijos balsų dauguma ir pagal viešo balsavimo rezultatus.
Komisijos skiriami balai sudaro 80% konkursinio balo, o viešo balsavimo rezultatai sudaro 20%
konkursinio balo.
12. Atrinkti kandidatai gali būti pasirinktinai tikrinami, prašant pateikti veiklos rodiklius
pateisinančius dokumentus.
13. Informacija balsavimui apie mokytojus bus paskelbta www.ltok.lt iki 2018 m. spalio 5
d. Komisijos vertinimas ir balsavimas vyks iki 2018 m. spalio 20 d.
14. Visų etapų rezultatai bus skelbiami 2018 m. spalio 25 d. organizatorių interneto
svetainėse: www.lmnsc.lt ir www.ltok.lt. Apie apdovanojimą nominantai bus informuojami
asmeniškai.
15. Apdovanojimai planuojami spalio pabaigoje.
__________________________________

