
Kauno technologijos universiteto 

vaikų vasaros dienos stovyklos nuostatų 

1 priedas 

 

 

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO SPORTO CENTRO (STUDENTŲ G. 48) 

VAIKŲ VASAROS DIENOS STOVYKLOS  

PROGRAMA 2018 M. 

 

 

Situacijos pristatymas (problemos analizė):  

Artėjant vasaros atostogoms daugelis tėvų pradeda nerimauti, kur atostogaus vaikai. Tačiau 

greičiausiai kiekvienas norėtume, kad vaiko atostogos būtų ne tik saugios, linksmos, bet ir turiningos: 

kad jis susirastų naujų draugų, įgytų naujų patirčių bei žinių. Visa tai galima rasti stovykloje. 

Organizuojant laisvalaikį vaikams ir jaunimui vasaros atostogų metu galima įgyvendinti daug 

reikalingų ir į formalius rėmus netelpančių ugdymo uždavinių. Vaikų užimtumas padeda apsaugoti 

nuo nepageidaujamos įtakos gatvėje, suteikti jiems papildomų žinių ir įgūdžių. Darbas su vaikais ir 

jaunimu vasaros dienos stovyklose leidžia geriau pažinti ugdytinį bei sudaro geras sąlygas koreguoti 

jų elgesį.  

 

Programos tikslas – organizuoti vaikų edukacinį ir sportinių įgūdžių ugdymą, suteikiant 

saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo galimybes, siekiant nusikalstamumo ir žalingų įpročių 

prevencijos, formuojant socializacijos, komandinės veiklos supratimą ir įgūdžius, gerinant savijautą 

fizinio aktyvumo pagalba, gamtinės, kultūrinės aplinkos darnoje.  

 Pamainos trukmė – 5 darbo dienos. 

 Maitinimas 3 kartus per dieną. 

 Patyrę specialistai pasirūpins vaikų turiningu laisvalaikiu. 

Pamainos:  

 I pamaina (2018-06-04 - 2018-06-08) 

 II pamaina (2018-06-11 - 2018-06-15) 

 III pamaina (2018-06-18 - 2018-06-22) 

 IV pamaina (2018-06-25 - 2018-06-29) 

 V pamaina (2018-07-02 - 2018-07-05) 

 VI pamaina (2018-07-09 - 2018-07-13) 

 

Uždaviniai: 

 skatinti vaikų fizinį aktyvumą; 

 lavinti gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti; 

 didinti pasitikėjimą savimi; 
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 ugdyti saviraišką;  

 puoselėti draugiškumą ir toleranciją. 

 

Finansai:  

 Stovyklos kaina 99 Eur. 

 KTU darbuotojų vaikams, Universitetui priklausančių klubų atstovų vaikams ir 

Universiteto studentų organizacijoms priklausančių atstovų vaikams 79 Eur. 

 Per vasarą lankant 2 ar daugiau stovyklos pamainas, taikoma 10 % nuolaida (užsakant iš 

karto; nuolaidos nesumuojamos). 

 Stovyklą lankantiems 2 vaikams iš tos pačios šeimos taikoma 10 % nuolaida. 

 Išvykos, įvairių mokamų objektų lankymas įeina į stovyklos kainą. 

 

Laikas: 8.00–17.00 val. 

 

Dalyviai. Stovyklos programa skirta vaikams, kurių amžius nuo 6 iki 12 metų. 

 Vaikai kiekvieną dieną dalyvaus išvykose. 

 Išbandys daugelį sporto šakų: plaukimą, badmintoną, futbolą, krepšinį ir kt. 

 Smagiai pramogaus (išvykos, maudynės, žygiai). 

 
Programos rengėjai pasilieka teisę keisti stovyklos programą, priklausomai nuo oro sąlygų ir stovyklos 

dalyvių poreikių. 

 


