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Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos  
direktoriaus 2019 m. 02 mėn. 04 d. 

                                                                                                                                       įsakymu Nr. V-21 

 

 

VILNIAUS MIESTO 5-8 KLASIŲ MOKINIŲ 

KONFERENCIJOS „ SĖKMĖ MATEMATIKOJE“ 

 NUOSTATAI 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus miesto 5-8 klasių mokinių konferencijos „Sėkmė matematikoje“,(toliau – 

konferencija),   nuostatai reglamentuoja konferencijos tikslus,  organizavimą ir vykdymą. 

2. Konferencijos organizatorius – Vilniaus „Spindulio“ progimnazija. 

3. Informacija apie konferenciją skelbiama mokyklos internetiniame puslapyje, 

http://spindulioprogimnazija.lt,  individualiai informuojama kiekviena mokykla kvietimu 

dalyvauti. 

 

II. KONFERENCIJOS TIKSLAS 

 

4. Konferencijos tikslas – skatinti mokinius domėtis matematika ir jos taikymais, skleisti mokinių 

matematikos vykdomus projektus ir kūrybinius darbus, skatinti mokinius ir mokytojus patirti 

kūrybinę bendradarbiavimo sėkmę. 

 

III. KONFERENCIJOS DALYVIAI 

 

5. Vilniaus miesto mokyklų 5-8 klasių mokiniai. 

 

 

IV. LAIKAS IR VIETA 

 

6. Vilniaus miesto 5-8 klasių mokinių konferencija „Sėkmė matematikoje“ vyks 2019 m. kovo 

14 d. Vilniaus „Spindulio“ progimnazijoje, adresu R. Jankausko g. 17, Vilnius. 

 

7. Registracija 11.30 – 12.00 val. 

 

8. Konferencijos pradžia – 12.00 val. 

 

V. DARBO PATEIKIMAS 

 

9. Konferencijoje pristatomi tiriamieji ir kūrybiniai darbai, projektai. Tai gali būti pranešimas 

(naudojant vaizdines priemones), projekto, kompiuterinės programos, internetinės svetainės ar 

pan. pristatymas, filmas, įvairūs jų deriniai ir t. t. 

 

10. Darbai gali būti parengti individualiai arba kelių autorių. Iš vienos mokyklos gali būti parengti 

1-3 pranešimai. 

 

11. Vieno darbo pristatymo trukmė – 5- 7 min., po darbo pristatymo užduodami klausimai 

pranešėjams. 

 

VI. DALYVIŲ REGISTRACIJA 

http://spindulioprogimnazija.lt/


 

12. Dalyvių registracija iki 2019 m. kovo 7 d. 

 

13. Dalyvių paraiškas atsiųsti (Priedas Nr. 1) konferencijos organizatoriams elektroniniu paštu: 

spindulioprogimnazija@gmail.com 

 

14. Dėl registracijos ar kitais klausimais teiraukitės telefonu: 

Jurgita Zenevičiūtė – tel. Nr. +370 672 86915 

 

 

VII. KONFERENCIJOS ORGANIZATORIAI 

Jurgita Zenevičiūtė, Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos matematikos mokytoja metodininkė. 

 

Lilija Simonaitienė, Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui, 

matematikos mokytoja. 

 

 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Organizatoriai turi teisę keisti ir papildyti konferencijos nuostatus, iš anksto apie tai informavę 

dalyvius. 

 

16. Mokiniai, paruošę pranešimus konferencijai, ir jų mokytojai bus apdovanojami padėkos 

raštais. 

 



Priedas Nr. 1  

Dalyvių anketa 
 

Pranešimo pavadinimas     

     

Mokinio(ių) pavardė ir     

vardas      

      

Klasė      

      

Mokykla      

     

Mokytojo(ų), parengusių     

mokinį(ius) vardas, pavardė     

     

Mokytojo(ų) el. paštas, 
telefono numeris     

      

 Trumpa pranešimo anotacija  
(3-5 sakiniai) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Reikalinga techninė įranga     

pranešėjui      

     

Pastabos, pageidavimai     

       


