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ROKIŠKIO RAJONO 5-8 KLASIŲ MOKINIŲ BIOLOGIJOS OLIMPIADOS SĄLYGOS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS SĄLYGOS 

 

1. Rokiškio rajono 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiados (toliau Olimpiados) sąlygos 

parengtos vadovaujantis Mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatais, 

patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 5 d. įsakymu 

Nr. V-663, Lietuvos mokinių rusų kalbos (gimtosios ir užsienio) olimpiados sąlygomis, 

patvirtintomis Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus 2020 m. lapkričio 16 d. 

įsakymu R-543 ir Rokiškio rajono mokinių/vaikų dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių 

organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro 

direktoriaus 2020 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-75. 

2. Šios sąlygos reglamentuoja Olimpiados tikslus ir uždavinius, organizavimo tvarką, 

finansavimą bei dalyvių apdovanojimą. 

 

II SKYRIUS 

 OLIMPIADOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

3.  Olimpiados tikslas: 

3.1. puoselėti 5-8 klasių mokinių domėjimąsi biologija bei ugdyti gamtos mokslų ir 

bendrąsias kompetencijas.  

4. Olimpiados uždaviniai: 

4.1. skatinti mokinių pažintinius interesus, stiprinti gamtos mokslų ir bendrąsias 

kompetencijas; 

4.2.   tobulinti gebėjimus kritiškai mąstyti, vertinti informacijos srautą bei kūrybiškai ir 

savarankiškai veikti; 

4.3.   plėsti žinias apie mokslo naujoves, technologijas ir jų sąsajas su gamtoje vykstančiais 

pokyčiais galimomis grėsmėmis aplinkai, visuomenės bei žmogaus gyvenimo kokybei; 

4.4.   pastebėti gabius biologijos dalykui mokinius; 

4.5.   skatinti mokinius rinktis su gamtos mokslais susijusias profesijas; 

4.6.   skatinti biologijos ir gamtos mokslų mokytojų iniciatyvumą ir bendradarbiavimą. 

 

III SKYRIUS 

ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

5. Olimpiada  organizuojama  trimis  etapais: 

5.1. mokyklinis etapas;  

5.2. rajono etapas;  

5.3. šalies etapas.  

6. Mokyklos etapo organizavimą, olimpiados datą, užduočių rengimą ir mokinių darbų 

vertiną, prizininkų skatinimo formą reglamentuoja mokykloje nustatyta tvarka. 

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

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

7.1. Rajono  etapo vertinimo komisija vertina rajono etapo dalyvių užduočių atlikimą, pagal 

užduočių rengėjų pateiktus vertinimo kriterijus, nustato rajono  etapo nugalėtojus. Mokiniai yra 

vertinami atskirai kiekvienoje iš keturių klasių grupėje; 

 



8. Rajono etape dalyvauja po vieną ar du penktos, šeštos, septintos bei aštuntos klasės mokinį 

iš kiekvienos mokyklos.  

9. Rajono etapas gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu. 

10. Rajono etapo užduočių struktūra ir atlikimas: 

10.1. 5-6 klasei olimpiados užduotys rengiamos atsižvelgiant į pagrindinio ugdymo 

bendrosiose programos (2008) apibrėžtą mokyklinį turinį. Užduočių turinį sudaro: gamtos tyrimai, 

organizmų sandara ir funkcijos, gyvybės tęstinumasir įvairovė, organizamas ir aplinka, biosfera ir 

žmogus. 

 10.2. 7-8 klasei užduotys rengiamos vadovaujantis pagrindinio ugdymo bendrųjų programų 

(2008) biologijos turinio nuostatomis. Užduočių turinį sudaro: gamtos tyrimai, organizmų sandara ir 

funkcijos, gyvybės tęstinumas ir įvairovė, organizmas ir aplinka, biosfera ir žmogus.  

11. Užduotims atlikti skiriama iki 1,5 valandos. 

12. Šalies Olimpiados etapą organizuoja Lietuvos biologijos mokytojų asociacija (toliau – 

LBMA). 

 13. LBMA raštu informuoja švietimo centrą ir/ar mokyklas apie rajono mokinius pakviestus 

į šalies etapą.  

 

IV SKYRIUS 

FINANSAVIMAS 

 

   14. Mokyklos etapą finansuoja mokykla. 

   15. Rajonų olimpiados etapo organizavimą finansuoja Rokiškio rajono savivaldybė, lėšas 

skiriant Olimpiados organizatoriui - Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centrui. Savivaldybei 

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

  16. Rajonų olimpiados etapo dalyvių ir mokytojų kelionės ir kitas su tuo susijusias išlaidas 

apmoka siunčianti mokykla. 

 17. Šalies etapo mokinių maitinimo, apgyvendinimo ir kitas olimpiados organizavimo išlaidas 

finansuoja LBMA. LBMA neskyrus lėšų, visas su Olimpiada susijusias išlaidas apmoka kviečiamojo 

mokinio mokykla.  

 18. Mokinių, vykstančių į Olimpiados šalies etapą, kelionės bei lydinčiųjų asmenų kelionės 

ir apgyvendinimo išlaidas apmoka Rokiškio rajono savivaldybė, lėšas skiriant Olimpiados 

organizatoriui - Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centrui. Savivaldybei neskyrus lėšų, visas su 

Olimpiada susijusias išlaidas apmoka kviečiamo mokinio mokykla. 

 

V SKYRIUS  

DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

19. Olimpiados mokyklų etapo laimėtojus apdovanoja mokyklos vadovybė, jiems 

suteikiama teisė dalyvauti antrajame etape. 

20. Olimpiados rajonų etapo prizininkus apdovanoja Rokiškio rajono savivaldybės švietimo 

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

padėkomis. 

________________________________ 


