
 
 

KONKURSO „VITAMINIZUOTAS 2017“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDRIEJI NUOSTATAI 

 

1. Konkurso „Vitaminizuotas 2017“ (toliau – konkursas) nuostatai nustato konkurso tikslus, 

organizavimą, vykdymą, vertinimo, apdovanojimo ir ataskaitos pateikimo tvarką bei terminus.  

2. Vilniaus miesto ir rajono lopšelių-darželių, darželių-mokyklų ir pradinių mokyklų konkursas 

„Vitaminizuotas 2017“ yra skirtas paminėti Europos sveikos mitybos dieną (lapkričio 8-ąją) 

ir yra viena iš vaikų saviraiškos, mokymosi, pažinimo ir žinių įtvirtinimo formų. 

 

II. KONKURSO TIKSLAI 

 

1. Formuoti teisingą vaikų požiūrį į sveiką mitybą. 

2. Suteikti vaikams žinių apie vaisių, daržovių ir kitų sveikatai naudingų produktų reikšmę 

sveikatai. 

3. Formuoti vaikų gebėjimą patiems pasirinkti sveikatai naudingus produktus. 

4. Lavinti vaikų gebėjimus dirbti kolektyve, padedant ir patariant savo draugui arba suaugusiam 

asmeniui. 

 

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

1. Konkurso organizatorius yra Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau 

– Biuras). 

2. Registracija į konkursą vyksta iki š. m. spalio 23 d., atsiunčiant užpildytą registracijos formą 

el. paštu: martyna.milieskaite@vvsb.lt. Dalyvių skaičius yra ribotas. 

3. Konkurse gali dalyvauti visi Vilniaus miesto ir rajono lopšeliai-darželiai, darželiai-mokyklos ir 

pradinės mokyklos. 

4. Konkursą ugdymo įstaigoje organizuoja ugdymo įstaigoje dirbantis Biuro visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistas ar kitas ugdymo įstaigos administracijos paskirtas atsakingas 

asmuo. Konkurse dalyvauja ikimokyklinio amžiaus vaikai ir/ar pradinių klasių auklėtiniai 

(konkurso tikslinė grupė), auklėtojai, mokytojai bei visi norintys ugdymo įstaigos 

bendruomenės nariai.  

5. Konkursas vyksta dviem etapais. Pirmajį etapą savo viduje organizuoja pati ugdymo įstaiga ir 

išrenka vieną laimėtoją (grupę ar klasę), kurio darbo aprašymą ir nuotraukas vėliau atsiunčia į 

Biurą. Biuras renka laimėtoją iš visų atsiųstų darbų Vilniaus miesto ir rajono mastu. Jeigu 

ugdymo įstaigoje yra tik viena konkurse norinti dalyvauti grupė ar klasė, tuomet konkursas 

toje ugdymo įstaigoje vyksta tik vienu etapu ir tos grupės ar klasės darbas iš karto siunčiamas į 

Biurą. Tačiau reikia turėti omenyje tai, kad vertinimo kriterijuose yra numatyti balai už 

konkurso įvykdymą pačioje ugdymo įstaigoje tarp grupių ar klasių ir tokiu atveju, jeigu 

dalyvauja tik viena grupė ar klasė, ugdymo įstaiga tų taškų negauna.  
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IV. KONKURSO VYKDYMAS UGDYMO ĮSTAIGOJE 

 

1. Konkursas skirtas paminėti paminėti Europos sveikos mitybos dieną (lapkričio 8-ąją), todėl 

veiklos ugdymo įstaigose vyksta tą dieną arba visą savaitę – š. m. lapkričio 6-10 d. d. 

2. Kiekviena ugdymo įstaiga, užsiregistravusi dalyvauti konkurse ir gavusi savo registracijos 

patvirtinimą, gauna konkurso metodinę priemonę – organinio stiklo maisto pasirinkimo 

piramidę. Šią piramidę už akcijos organizavimą ugdymo įstaigoje atsakingas asmuo turi 

pasiimti iš Biuro, adresu Polocko g. 12-2, Vilnius. Piramidę pasiėmusi ugdymo įstaiga 

įspareigoja dalyvauti konkurse ir įvykdyti visus jo reikalavimus. Pasibaigus konkursui 

piramidė lieka ugdymo įstaigai ir yra toliau naudojama, gilinant vaikų žinias apie sveiką 

mitybą.  

3. Pagrindinė konkurso dalyvių užduotis yra užpildyti maisto pasirinkimo piramidę maisto 

produktais. Maisto produktai turi būti dirbtiniai, tokie, kuriuos vėliau bus galima panaudoti 

ugdymo įstaigoje, gilinant žinias apie sveiko maisto pasirinkimą. Pavyzdžiui, maisto produktai 

gali būti nupiešti, pasiūti, pagaminti iš plastilino, modelino, gamtoje ar namuose randamų 

medžiagų ir t. t. Pagrindinis reikalavimas – jie negali būti tikri (valgomi), turi turėti 

išliekamąją vertę ir turi būti aiškiai suprantama, koks tai yra maisto produktas. Svarbu: 

rekomenduojama laikytis vieno būdo, gaminant visą produktų rinkinį. 

4. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas (jeigu jo nėra – auklėtojas arba mokytojas) tą 

pačią ar kitą dieną prieš užsiėmimą, kurio metu bus gaminami maisto produktai, turi pravesti 

paskaitėlę ir paaiškinti vaikams apie sveikos mitybos svarbą augančiam organizmui. 

5. Trumpas konkurso aprašymas ir nuotraukos pateikiamos Biurui, užpildant organizatorių 

pateiktą formą ir atsiunčiant ją el. paštu: martyna.milieskaite@vvsb.lt iki š. m. lapkričio 17 d. 

Bus vertinamos tik atsiųstos formos. Atskiri laiškai su aprašymais ir pavieniui siunčiamomis 

nuotraukomis vertinami nebus.  

6. Viena ugdymo įstaiga Biurui turi pateikti tik vieną užpildytą konkurse dalyvaujančią formą, 

kurioje turi būti aprašytas ir nufotografuotas tik vienos grupės ar klasės darbas. Šis darbas – 

laimėtojas – išrenkamas vidinio konkurso pačioje ugdymo įstaigoje metu arba siunčiamas į 

Biurą iš karto, jeigu konkurse dalyvauja tik viena grupė ar klasė iš visos ugdymo įstaigos (žr. 

III dalies 5 punktą). 

 

V. KONKURSO VERTINIMAS, LAIMĖTOJŲ ATRANKA IR APDOVANOJIMAS 

 

1. Konkurso laimėtoją renka konkurso organizatoriaus sudaryta nešališka komisija, kuri remiasi 

nustatytais vertinimo kriterijais.  

2. Vertinant darbus atsižvelgiama į originalumą, kūrybiškumą, estetinį vaizdą, išliekamąją vertę, 

vidinio konkurso organizavimą ugdymo įstaigoje ir visų kitų reikalavimų laikymąsi. 

3. Kiekvienas darbas vertinamas 10-ies balų sistema, iš kurių: 

 3 balai skiriami už darbo originalumą, kūrybiškumą ir estetinį vaizdą; 

 2 balai skiriami už darbo išliekamąją vertę (2 balai – jeigu kūrinys išlieka ilgai, pvz., 

siūti maisto produktai, 1 balas – jeigu kūrinys išlieka, bet neilgai, pvz., piešti arba 

pagaminti iš plastilino maisto produktai, 0 balų – jeigu kūrinys neturi išliekamosios 

vertės, pvz., valgomi maisto produktai); 

 1 balas skiriamas už tai, kad pagaminti maisto produktai yra iš visų maisto grupių; 

 1 balas skiriamas už pagamintų maisto produktų skaičių (jeigu rinkinyje yra daugiau 

nei 14 vnt.); 

 1 balas skiriamas už vidinio konkurso organizavimą savo ugdymo įstaigoje; 
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 1 balas skiriamas už tai, kad dalyviams buvo pravesta paskaitėlė, kurios metu vaikams 

paaiškinta apie sveikos mitybos svarbą augančiam organizmui; 

 1 balas skiriamas už visų konkurso reikalavimų laikymąsi (regsitracijos forma 

užpildyta teisingai ir atsiųsta laiku, ataskaita užpildyta teisingai ir atsiųsta laiku, 

konkurso aprašymas ir nuotraukos pateikiamos, tvarkingai užpildant oganizatorių 

pateiktą formą ir atsiunčiant ją laiku). 

4. Jeigu keletas konkurse dalyvaujančių darbų surenka 10 balų, tuomet laimėtojas iš visų darbų, 

surinkusių 10 balų, renkamas, traukiant burtus.  

5. Renkamas vienas laimėtojas (t. y. viena grupė arba viena klasė) iš vienos amžiaus grupės: 

vienas laimėtojas iš visų ikimokyklinio amžiaus vaikų, vienas – iš 1-2 kl. mokinių ir vienas – 

iš 3-4 kl. mokinių.  

6. Laimėtojai bus paskelbti š. m. lapkričio 27 dieną Biuro tinklalapyje, adresu www.vvsb.lt, su 

jais taip pat bus susisiekta asmeniškai. 

7. Prizininkai gaus vertingas dovanas – 46 vnt. dirbtinio maisto rinkinius „Maitinkis sveikai“ 

(http://www.mokslotechnologijos.lt/maitinkis-sveikai-dirbtinio-maisto-rinkinys-46-vnt) bei 

diplomus.  

8. Visoms ugdymo įstaigoms, dalyvavusioms akcijoje, bus įteikti padėkos raštai. 

 

VI. ATASKAITA 

 

1. Konkurse dalyvavusi ugdymo įstaiga iki š. m. lapkričio 17 d. turi atsiųsti ataskaitą ant firminio 

įstaigos blanko el. paštu: martyna.milieskaite@vvsb.lt (tinka skanuotas variantas) arba 

paprastu paštu. Ataskaitoje turi būti nurodyta, kad ugdymo įstaiga dalyvavo Vilniaus 

visuomenės sveikatos biuro surengtame konkurse „Vitaminizuotas 2017“, kuriomis dienomis 

ir valandomis įstaigoje vyko su konkursu susiję renginiai ir renginiuose dalyvavusių vaikų bei 

specialistų skaičius.  

2. Ataskaita turi būti pasirašyta įstaigos vadovo arba jį pavaduojančio asmens, taip pat turi būti 

uždėtas ugdymo įstaigos spaudas. 

3. Dovanos ir padėkos bus teikiamos tik ataskaitas atsiuntusioms ugdymo įstaigoms. 

 

VII. KALENDORIUS (TERMINAI) 

 

1. Registracija į konkursą vyksta iki š. m. spalio 23 d. 

2. Konkurso metodinės priemonės (organinio stiklo maisto pasirinkimo piramidės) mokykloms 

dalinamos – š. m. spalio 30 d. – š. m. lapkričio 3 d.  

3. Europos sveikos mintybos diena – lapkričio 8 d.  

4. Veiklos mokyklose – š. m. lapkričio 6-10 d. d. 

5. Konkurso aprašymo ir nuotraukų bei ataskaitų pateikimas – iki š. m. lapkričio 17 d. 

6. Darbų vertinimas ir laimėtojų atranka – š. m. lapkričio 20-24 d. d. 

7. Laimėtojų paskelbimas – š. m. lapkričio 27 d.  

8. Apdovanojimų bei padėkų atsiėmimas – iki š. m. gruodžio 8 d. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

1. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę darbus publikuoti Biuro internetinėje svetainėje, adresu 

www.vvsb.lt, ir Biuro Facebook paskyroje. Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas 

registracijos formos atsiuntimas. 
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