
PATVIRTINTA 

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo 

centro direktoriaus 2022 m. kovo 22 d. 

įsakymu Nr. V-50 

 

ROKIŠKIO RAJONO 3-4 KLASIŲ MOKINIŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOS 

SĄLYGOS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS SĄLYGOS 

 

1.  Rokiškio rajono 3-4 klasių mokinių matematikos olimpiados (toliau Olimpiados) 

sąlygos parengtos vadovaujantis Mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių 

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

Nr. V-663, 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, Rokiškio rajono savivaldybės 

mokinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo tvarkos aprašu patvirtintu Rokiškio 

rajono savivaldybės švietimo centro direktoriaus 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-126. 

2. Šios sąlygos reglamentuoja Olimpiados tikslus, organizavimo tvarką,  

finansavimą bei dalyvių apdovanojimą. 

 

II SKYRIUS 

OLIMPIADOS TIKSLAI 

 

3. Olimpiados tikslai: 

3.1 skatinti mokinių domėjimąsi matematika; 

3.2 surasti ir puoselėti talentus; 

3.3 ugdant gabius matematikai mokinius skatinti mokytojų bendradarbiavimą. 

III SKYRIUS 

OLIMPIADOS ORGANIZAVIMAS 

 

4. Olimpiadoje gali dalyvauti Rokiškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų 3-4 

klasių mokiniai. 

5. Olimpiada organizuojama trimis etapais: 

5.1. mokyklos etapas; 

5.2 rajono etapas; 

5.3  respublikinis etapas; 

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

darbų vertinimą, prizininkų skatinimo formą reglamentuoja mokykloje nustatyta tvarka. 

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

Organizatorius).  

8. Rajono etape gali dalyvauti 4 mokiniai (du 3 klasės, du 4 klasės), pasiekę 



geriausių rezultatų mokykloje, išskyrus Rokiškio Juozo Tūbelio progimnaziją ir Rokiškio 

Senamiesčio progimnaziją. Šioms ugdymo įstaigoms rajono etape gali atstovauti 8 mokiniai 

(keturi 3 klasės, keturi 4 klasės). 

9. Respublikinę Olimpiadą organizuoja „Gabių vaikų akademija“. 

10. Užduotis rajono etapui pateikia „Gabių vaikų akademija“. 

11. Olimpiadą vykdo, dalyvių darbus vertina ir nugalėtojus nustato Rokiškio rajono 

savivaldybės švietimo centro direktoriaus įsakymu patvirtinta Olimpiados organizavimo 

komisija (toliau Komisija). 

 

IV SKYRIUS 

FINANSAVIMAS 

 

12. Rajono olimpiados etapo organizavimą finansuoja Rokiškio rajono savivaldybė, 

lėšas skiriant Olimpiados organizatoriui – Švietimo centrui. Savivaldybei neskirus lėšų, visas 

su Olimpiada susijusias išlaidas apmoka siunčianti mokykla. 

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

išlaidas apmoka siunčianti mokykla. 

14. Mokinį lydinčio asmens nuvykimo į respublikinį  etapą  išlaidas apmoka 

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras pagal siunčiančios mokyklos ir/arba transporto 

paslaugų teikėjo pateiktą sąskaitą-faktūrą. Savivaldybei neskirus lėšų, visas dalyvio ir lydinčio 

asmens komandiruočių išlaidas apmoka siunčianti mokykla. 

15.  Olimpiadą organizuoti  ir finansuoti gali padėti ir kitos organizacijos (rėmėjai). 

16. Mokytojo, dirbančio ne darbo dienomis, kai vyksta šalies olimpiada, apmokėjimą 

skiria arba papildomas laisvas dienas suteikia ugdymo įstaigų vadovai Lietuvos Respublikos 

darbo kodekso arba kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka 

 

                           V SKYRIUS 

OLIMPIADOS DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

17. Visi Olimpiados dalyviai apdovanojami Organizatoriaus padėkomis. 

18. Prizines vietas laimėję Olimpiados dalyviai apdovanojami pagyrimo raštais, esant 

galimybei, prizais, ugdymo įstaigų ir/ar rėmėjų dovanomis. 

19. Mokytojai, parengę mokinius Olimpiadai, gauna pažymas apie vykdytą metodinę 

veiklą. 

____________________________ 


