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2020 M. LIETUVOS FIZINIO UGDYMO MOKYTOJŲ IR IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS 
VAIKŲ UGDYTOJŲ ADOVANOJIMŲ 

NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
1. Lietuvos fizinio ugdymo mokytojų ir ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdytojų apdovanojimų 
(toliau – Apdovanojimai) nuostatai nustato tikslus, uždavinius, apdovanojimų organizavimo, 
vykdymo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką. 
2. Apdovanojimus organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (toliau – LTOK), 
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau - ŠMSM), Lietuvos kūno 
kultūros mokytojų asociacija (toliau – LKKMA), Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno 
kultūros pedagogų asociacija (toliau – RIUKKPA). 
3. Apdovanojimų tikslas – atrinkti ir apdovanoti dešimt Lietuvos fizinio ugdymo mokytojų ir 
ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdytojų, įvertinus jų praktinę veiklą ir indėlį į šalies vaikų ir jaunimo 
fizinį aktyvumą, fizinio ugdymo ir sporto plėtrą 2019 m. ir 2020 m. 
  

II. APDOVANOJIMŲ KANDIDATAI 
4. Apdovanojimams teikti paraiškas gali Lietuvos bendrojo ugdymo, profesinio mokymo 
įstaigų, Lietuvos neformaliojo ugdymo ikimokyklinėse įstaigose (fizinio ugdymo) mokytojai, 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, judesio korekcijos mokytojai ir kiti 
pedagoginiai darbuotojai, sistemingai vedantys praktinius fizinio ugdymo užsiėmimus 
ikimokyklinio ugdymo įstaigose. 
5. Informaciją apdovanojimams teikia fizinio ugdymo mokytojas / ikimokyklinio amžiaus 
vaikų ugdytojas. Informacija patvirtinama kandidato parašu. 
6. Ankstesnių apdovanojimų laureatai pakartotinai dokumentus gali teikti ne anksčiau kaip po 
dviejų metų. 

 
 III. KANDIDATŲ VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJAI 

7. Vertinimą sudaro dvi dalys: 
7.1.Kandidato pateikta informacija apie jo kvalifikacijos tobulinimą, metodinę, projektinę, 

neformaliojo ugdymo veiklą (priedas I); 
7.2.Ugdymo įstaigos vadovo, metodinio būrelio pirmininko, profesinės asociacijos vadovo 

laisvos formos rekomendacija; 
7.3.Kandidato paraiška ir balai yra vertinami trijose kategorijose: kvalifikacijos kėlimas, 

metodinė veikla, projektų ir renginių įgyvendinimas. 
   

IV. APDOVANOJIMŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 
8. Apdovanojimai vykdomi dviem etapais: 

8.1. pirmame etape komisija vertina šių nuostatų priede pateiktą informaciją; 
8.2. antrame etape suskaičiuojami komisijos narių vertinimo rezultatai ir skelbiami nugalėtojai; 

9. Nuostatų priede pateikiama 2019 ir 2020 m. laikotarpio informacija. 
10. Nuskanuotą visą anketą, rekomendaciją ir vieną savo nuotrauką (.jpg formatu) iki 2021 m. 
sausio 15 d. atsiųsti konkursą koordinuojančiam LTOK Olimpinio programų vadovui Kasparui 
Šileikiui el. paštu kasparas@ltok.lt Telefonas pasiteiravimui: (8 5) 2780 605. 
11. Dešimt geriausių Lietuvos fizinio ugdymo mokytojų ir ikimokyklinio amžiaus vaikų 
ugdytojų atrenkami organizatorių sudarytos vertinimo komisijos balsų dauguma. 



  

12. Atrinktų kandidatų gali būti prašoma pateikti veiklos rodiklius pateisinančius dokumentus. 
13. Komisijos vertinimas vyks iki 2021 m. sausio 31 d. 
14. Rezultatai bus skelbiami iki 2021 m. vasario mėn. organizatorių interneto svetainėse.  
15. Apie apdovanojimą kandidatai bus informuojami asmeniškai. 
16. Apdovanojimai planuojami 2021 m. vasario mėn. 
17. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti apdovanojimų nuostatus.  
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