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ROKIŠKIO RAJONO MOKINIŲ ISTORIJOS OLIMPIADOS SĄLYGOS 

 

 

I. BENDROSIOS SĄLYGOS    

 

1. Rokiškio rajono mokinių istorijos olimpiados (toliau – Olimpiada) sąlygos parengtos 

vadovaujantis Lietuvos mokinių istorijos olimpiados salygomis, patvirtintomis Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centro direktoriaus 2013 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. R-32 ir Rokiškio 

rajono mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. kovo 4 d. įsakymu 

Nr. AV-186. 

2. Šios sąlygos reglamentuoja Olimpiados tikslus, rengėjus, organizavimo tvarką, 

finansavimą bei dalyvių apdovanojimą. 

 

II.  OLIMPIADOS TIKSLAI 
 

3. Olimpiados tikslai: 

3.1. Skatinti mokinius domėtis istorija, plėsti mokinių žinias ir istorijos problemų sprendimų 

gebėjimus; 

3.2. Supažindinti mokinius su kultūros paveldu, jo saugojimu ir naudojimo galimybėmis; 

3.3. Padėti atsiskleisti geriausiai istoriją išmanantiems, ja besidomintiems mokiniams; 

3.4. Atkreipti mokinių dėmesį į svarbias istorines temas; 

3.5. Plėsti mokinių humanitarinės terminologijos išmanymą ir lavinti mokslinio (publicistinio) 

teksto rašymo gebėjimus; 

3.6. Suteikti galimybę istorija aktyviai besidomintiems mokiniams arčiau susipažinti su 

profesionaliu istorijos mokslu ir jo pasiekimais. 

 

 

III. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMAS 

 

4. Olimpiadoje dalyvauja 10–12 klasių mokiniai. Visų etapų organizatoriams paliekama 

teisė išimties tvarka leisti dalyvauti ir 9 klasės mokiniams. 

5. Olimpiada  organizuojama  trimis  etapais: 

5.1. mokyklos etapas;  

5.2. rajono etapas;  

5.3. respublikinis etapas.  

6. Mokyklos etapą organizuoja, užduotis rengia ir mokinių darbus vertina mokyklos 

direktoriaus įsakymu paskirta komisija.  

7. Rajono etapo organizavimo datą ir laiką nustato Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo 

centras (toliau – LMNŠC) 

8. Rajono etape dalyvauja 10–12 klasių mokiniai, nugalėję Olimpiados mokyklos etape.  

9. Rajono etapą organizuoja Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras (toliau – 

Centras). Centro  direktorė tvirtina Olimpiados rajono etapo vykdymo ir  vertinimo komisiją. 



10. Rajono etapo vykdymo ir vertinimo komisija vertina rajono etapo dalyvių užduočių 

atlikimą, pagal užduočių rengėjų pateiktus vertinimo kriterijus, nustato rajono etapo nugalėtojus ir 

atrenka mokinį į Olimpiados respublikinį etapą.  

11. Respublikinį etapą organizuoja LMNŠC ar jo įgaliota institucija. 

12. Į Olimpiados respublikinį etapą vykstantį mokinį lydi mokytojas. Registruodamas 

mokinį jis pateikia mokinio pažymėjimą. 

13. Olimpiados respublikinis etapas  - dviejų dalių. Pirmos dalies pagrindas  - testas ir  

darbas su istorijos šaltiniais (iliustracijos, dokumentai, tekstai, statistinės, kartografinės užduotys). 

Antroji dalis (tik finalininkų grupei) – istorinio rašinio-esė rašymas Olimpiados vertinimo komisijos 

pasiūlytomis temomis. 

 

 

IV.  FINANSAVIMAS 

 

14. Rajono  olimpiados etapo organizavimą finansuoja Rokiškio rajono savivaldybė, lėšas 

skiriant Olimpiados organizatoriui - Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centrui. Savivaldybei 

neskirus lėšų, visas su Olimpiada susijusias išlaidas apmoka siunčianti mokykla. 

  15. Rajono  olimpiados etapo dalyvių ir mokytojų kelionės ir kitas su tuo susijusias išlaidas 

apmoka siunčianti mokykla. 

 

V.  ISTORIJOS OLIMPIADOS DALYVIŲ APDOVANOJIMAS  

 

16. Olimpiados mokyklos etapo laimėtojus apdovanoja mokyklos vadovybė, jiems 

suteikiama teisė dalyvauti rajono etape. 

17. Olimpiados rajonų etapo prizininkus apdovanoja Rokiškio rajono savivaldybė, lėšas 

skiriant Olimpiados organizatoriui - Rokiškio rajono savivaldybės  švietimo centras. Savivaldybei 

neskyrus lėšų I-III vietų laimėtojai apdovanojami pagyrimo raštais, kiti dalyviai padėkomis. 

Laimėtojui suteikiama galimybė dalyvauti respublikiniame etape. 

 

__________________________________ 

 

 

  

 

 

 


