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ROKIŠKIO RAJONO 6-12 KLASIŲ MOKINIŲ  OLIMPIADOS „MANO GAUBLYS“ 

SĄLYGOS  

  

  

I. BENDROSIOS SĄLYGOS     

  

1. Rokiškio rajono 6-12 klasių mokinių olimpiados „Mano gaublys“ (toliau – Olimpiada) 

sąlygos parengtos vadovaujantis Olimpiados „Mano gaublys“ 6-12 klasėms taisyklėmis 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 mokinių domėjimąsi geografija ir jos populiarinimą mokyklose.  

3.2. Sudaryti galimybes 6–12 klasių mokiniams varžytis mokyklos, kelių mokyklų, rajono, 

miesto, regiono mastu.  

3.3. Sudaryti galimybes atsirinkti stipriausius mokinius, galinčius dalyvauti kituose konkursuose 

ir olimpiadose.  

3.4. Padėti mokytojams greitai ir efektyviai surengti geografijos olimpiadą 6–12 klasių 

mokiniams.   

  

  

III. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMAS  

  

4. Olimpiadoje gali dalyvauti 6–12 klasių mokiniai, priklausomai nuo mokyklos turimų tos 

klasės komplektų skaičiaus.    

5. Visi mokiniai dalyvauja savo klasės kategorijose.  

6. Olimpiados organizavimo datą ir laiką nustato Lietuvos geografijos mokytojų asociacija 

(toliau LGMA).    

7. Užduotys sudarytos taip, jog galimas tik vienas teisingas atsakymas. Kiekviena iš užduočių 

vertinama tik 1 tašku. Dauguma užduočių siejamos su šaltiniais (nuotraukomis, kartoschemomis, 

žemėlapiais ar jų fragmentais, statistika, diagramomis, piešiniais). Su vienu šaltiniu 

gali būti susiję net keli klausimai. Kai kuriose užduotyse mokiniai turi atlikti skaičiavimus, 

matavimus, tačiau teisingas atsakymas visada yra tik vienas iš keturių pateiktų.  

8. Rekomenduoja užduočių atlikimo trukmė 1 val.  



  

IV. FINANSAVIMAS IR DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

  

10. Olimpiados 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.  

11. Olimpiados rajono etapo dalyvių, mokytojų kelionės ir kitas su tuo susijusias išlaidas 

apmoka siunčianti mokykla.  

12. Olimpiados prizininkus apdovanoja Rokiškio rajono savivaldybė, lėšas skiriant Olimpiados 

organizatoriui - Rokiškio rajono savivaldybės  švietimo centras. I-III vietų laimėtojai apdovanojami 

pagyrimo raštais, kiti dalyviai padėkomis. 

  

_______________________________  

  

    

  

  

  


