
PATVIRTINTA 

Šilutės r. Kintų pagrindinės mokyklos 

direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. 

įsakymu Nr. V2-110 

 

MOKINIŲ MOKOMŲJŲ DALYKŲ OLIMPIADŲ (KONKURSŲ) ORGANIZAVIMO 

IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šis aprašas reglamentuoja Kintų pagrindinės mokyklos mokinių mokomųjų dalykų 

olimpiadų (konkursų) tikslus, uždavinius, organizavimo, vykdymo ir dalyvių skatinimo bei 

dalyvavimo juose tvarką. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

2. Tikslas – atpažinti ir atskleisti gabių ir talentingų mokinių gebėjimus ir juos ugdyti. 

3. Uždaviniai: 

3.1. skatinti mokinius domėtis mokslu, menu, kultūra, tobulinti ir plėsti jų dalykines žinias; 

3.2.  ugdyti mokinių kritinį mąstymą, kūrybiškumą, savarankiškumą; 

3.3.  aktyvinti mokinių dalyvavimą olimpiadose (konkursuose); 

3.4.  atrinkti mokinius dalyvauti rajone. 

 

III SKYRIUS 

OLIMPIADŲ (KONKURSŲ) ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

4. Mokyklos vadovas įsakymu: 

4.1.  skiria patalpas olimpiadai (konkursui) vykdyti, paruošia vietas dalyviams; 

4.2.  skiria patalpas vertinimo komisijai tikrinti darbus, 

4.3. skiria vykdytoją (vykdytoju negali būti to mokomojo dalyko, kurio olimpiada vyksta, 

mokytojas) bei vertintoją. 

5. Vertintojas: 

5.1.  vertinant darbus privalo užtikrinti darbų vertinimo skaidrumą ir objektyvumą; 

5.2.  atrenka mokinius dalyvauti rajono olimpiadoje (konkurse): 5-8 klasių koncentre po 1 

penktoką, šeštoką, septintoką ir aštuntoką, 9-10 klasių koncentre po 2 devintokus ir dešimtokus. 

5.3.  užpildo vertinimo protokolą (1 priedas), kurį pristato metodinės grupės pirmininkui. 

 

IV SKYRIUS 

SKATINIMAS, APDOVANOJIMAS 

 

6. Už dalyvavimą olimpiadoje (konkurse) dalyko mokytojas mokiniui skiria 

kaupiamuosius balus. 

7. Olimpiados (konkurso) I, II, III vietos laimėtojai apdovanojami mokyklos padėkos 

raštais. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

8. Aprašas gali būti keičiamas mokyklos vadovo iniciatyva. 

 

__________________________ 
 

Jurgita Tamošiūnienė, el. p. jurgitatamosiuniene@kintumokykla.lt 
 



Mokinių mokomųjų dalykų  

olimpiadų (konkursų) organizavimo  

ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedas 

 

_________ KLASIŲ MOKINIŲ 201__-__-__ 

_________________________________________________ OLIMPIADOS (KONKURSO) 

VERTINIMO PROTOKOLAS 
 

Eil. 

Nr. 

Mokinio pavardė, vardas Klasė Taškai Vieta 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

    

Vertintojas:   _____________ _______________________ 

        (parašas)          (vardas, pavardė) 

 

Siunčiami į rajoninę olimpiadą (konkursą) mokiniai: 

1. 

2. 

.... 

Skiriamos mokyklos padėkos šiems mokiniams: 

I vieta –  

II vieta –  

III vieta – 


