PATVIRTINTA
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-153

KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ KONKURSO
,,BŪK SAUGUS“ NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Konkurso nuostatai reglamentuoja reikalavimus dalyviams, konkurso organizavimo,
vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.
2. Konkursą organizuoja Kauno miesto žmogaus saugos mokytojų metodinis būrelis,
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus.
3. Renginio partneriai:
Kauno apskrities VPK Kelių policijos valdyba; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie VRM Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Lietuvos paramedikų asociacija;
UAB „ARV-AUTO“.
4. Nuostatai skelbiami Kauno miesto žmogaus saugos mokytojų metodinio būrelio
tinklalapyje https://zmogaussaugakaunas.jimdo.com ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centro
tinklapyje https://www.kpkc.lt/index.php/renginiai-mokiniams
II SKYRIUS
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
5. Tikslas – ugdyti poreikį tobulinti žmogaus saugos gebėjimus.
6. Uždaviniai:
6.1. Formuoti vaiko saugaus elgesio įgūdžius, ugdyti gebėjimą naudotis pagrindiniais
saugaus eismo įgyvendinimo būdais.
6.2. Ugdyti mokinių gebėjimą orientuotis ekstremalių situacijų metu, panaudojant visas
galimas apsaugos priemones, užtikrinant savo ir šalia esančių žmonių saugumą.
6.3. Skatinti mokinių įsitraukimą į savo ir šalia esančių saugaus gyvenimo kūrimą.
III SKYRIUS
ORGANIZAVIMAS
7. Dalyvauja Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių komandos. Komandą
sudaro trys 5–6 klasių mokiniai arba trys 7–8 klasių mokiniai. Iš vienos mokyklos gali dalyvauti
abiejų klasių grupių komandos.
8. Konkursas vyks 2019 m. balandžio 16 d. (antradienį) 14.00 val. Generolo Povilo
Plechavičiaus kadetų licėjuje. Adresas: Žeimenos g. 66, Kaunas.
9. Konkurso dalyviai užduotis atliks komandoje.
10. Komandoms bus pateiktos užduotys:
10.1. Saugaus eismo teorinė užduotis – testas virtualioje aplinkoje.
10.2. Pirmosios pagalbos praktinė užduotis.
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10.3. Priešgaisrinės saugos praktinė užduotis.
11. Po privalomųjų užduočių mokiniai galės individualiai dalyvauti alpinizmo ir kitose
sportinėse rungtyse.
12. Siūloma konkurso dalyviams vilkėti laisvalaikio ar sportinę aprangą.
13. Registruotis el. paštu roma.svigariene@kgm.lt, pateikiant užpildytą registracijos
lentelę iki 2019 m. balandžio 10 d. Apie gautą Jūsų registracijos anketą informuosime el. paštu.
Negavus patvirtinimo registracija negalioja.
Eil. Mokykla
Nr.

Dalyvio vardas, pavardė

Klasė

Rengusio dalyvius mokytojo
vardas, pavardė
telefonas,
el. paštas

IV SKYRIUS
VERTINIMAS
14. Saugaus eismo virtualus testas vertinamas taškais.
15. Pirmosios pagalbos ir priešgaisrinės saugos praktinė užduotis vertinama nuo 1–10 balų.
16. Vertinimo komisija susumuoja ir pateikia bendrą 3-jų užduočių rezultatą.
V SKYRIUS
DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
17. I–III vietų laimėtojai bus apdovanoti diplomais ir atminimo dovanėlėmis.
18. Dalyvavusios komandos gaus atminimo dovanėles.
19. Mokytojai, ruošę mokinius konkursui, gaus Kauno pedagogų kvalifikacijos centro
pažymas.

