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IV VILNIAUS MIESTO 5 - 6 KLASIŲ 

GABIŲJŲ MOKINIŲ KONKURSO 

,,MANO PASAULIS‘‘ 

NUOSTATAI 

 
I. BENDROSIOS SĄLYGOS 

1. IV Vilniaus miesto 5 - 6 klasių gabiųjų mokinių konkurso ,,Mano pasaulis“ sąlygos parengtos vadovaujantis 

Bendraisiais Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų bei kitų renginių nuostatais, patvirtintais Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. vasario 26 d. Nr. ĮSAK. – 426. 

2. Šios sąlygos reglamentuoja konkurso tikslus, rengėjus, organizavimo tvarką, vertinimą bei dalyvių 

apdovanojimą. 

 

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

                     Konkurso tikslas ir uždaviniai – sudaryti galimybę mokiniams atskleisti savo gabumus ir žinias, ugdyti             

             kūrybiškumą, gebėjimą tiksliai ir taikliai reikšti savo mintis, skatinti mokinių savarankišką tiriamąją veiklą, 

             domėjimąsi supančia aplinka. 

III. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

1. Konkursas vykdomas dviem etapais. Pirmasis etapas vykdomas mokyklose. Šio etapo tikslas – išrinkti dalyvį 

į IV Vilniaus miesto 5 - 6 klasių gabiųjų mokinių konkursą ,,Mano pasaulis“. Antrasis etapas vyks Vilniaus 

,,Spindulio“ progimnazijoje 2017 m. kovo 17 d. 12.00 val. R. Jankausko g.17.  

2. Konkurse gali dalyvauti Vilniaus miesto progimnazijų ir pagrindinių mokyklų  vienas penktos ar šeštos 

klasės mokinys(-ė).  
3. Konkurse dalyvaujantis mokinys(-ė) iš anksto pasiruošia 2 - 3 min. trukmės prisistatymą, atskleidžiantį jo 

gabumus. Dalyvio prisistatymas bus vertinamas.  

4. Užduotys bus siejamos su praktiniais gebėjimais, loginiu mąstymu, jungiant gamtos, socialinių, tiksliųjų 

mokslų sritis, lietuvių, anglų kalbas, menus, įtraukiant sveikos gyvensenos ir žmogaus saugos klausimus 

(siūlytume mokinį ruošti bendradarbiaujant kelių dalykų mokytojams).  

5. Kiekvienas dalyvis privalo turėti rašymo priemonę, pieštuką ir trintuką.  

6. Dalyviai registruojami iki 2017 m. kovo 13 d. elektroniniu paštu spinduliomokykla@gmail.com (lentelė 

pridedama).  

7. Dalyvių skaičius ribojamas. Į konkursą kviečiami 15 pirmų užsiregistravusių mokinių. 

8. Konkursas bus fotografuojamas ir filmuojamas. Nuotraukos bus naudojamos mokyklos tinklalapyje. 

9. IV Vilniaus miesto 5 - 6 klasių gabiųjų mokinių konkurso ,,Mano pasaulis“ antrą etapą organizuoja ir rengia 

Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazijos mokytojai.  

 

IV. KONKURSO VERTINIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 
1. Konkurse dalyvaujančius mokinius vertins Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazijos direktorės įsakymu patvirtinta 

vertinimo komisija.  

2. Konkurso dalyviai bus apdovanojami diplomais, padėkos raštais.  

3. Papildoma informacija: tel. 2444781, 861848489 (Neringa Vaitiekūnienė), www.spinduliomokykla.lt  

 

 

 

 

REGISTRACIJOS LENTELĖ 

 

Mokykla Klasė Mokinio vardas ir pavardė Lydinčio mokytojo vardas ir 

pavardė 

 

 

   

 

http://www.spinduliomokykla.lt/

