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ROKIŠKIO RAJONO MOKINIŲ GEOGRAFIJOS OLIMPIADOS SĄLYGOS 

I. BENDROSIOS SĄLYGOS 

1. Rokiškio rajono mokinių geografijos olimpiados (toliau - Olimpiada) 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 geografijos olimpiados sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centro direktoriaus 2013 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. R-32 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, rengėjus, organizavimo tvarką, finansavimą 

bei dalyvių apdovanojimą. 

II. OLIMPIADOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

3. Olimpiados tikslas - skatinti mokinius domėtis geografija, plėsti mokinių akiratį; mokytojus 

- kelti savo kvalifikaciją dirbant su gabiaisiais mokiniais. 

4. Olimpiados uždaviniai: 

4.1. Ugdyti mokinių kūrybinius polinkius ir gebėjimus, skatinti juos gyvenime praktiškai 

taikyti įgytas žinias ir įgūdžius. 

4.2. Padėti atsiskleisti geografija besidomintiems ir ją geriausiai išmanantiems mokiniams. 

4.3. Akcentuoti svarbiausias ir aktualiausias lokalias bei globalias geografinio pobūdžio 

problemas. 

4.4. Diegti naujausius geografijos mokymo metodus, inovacijas. 

III. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMAS 

5. Olimpiadoje gali dalyvauti 9-12 klasių mokiniai. 

6. Olimpiada organizuojama trimis etapais: 

6.1. mokyklos etapas; 

6.2. rajono etapas; 

6.3. šalies etapas. 

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

vertinimą, prizininkų skatinimo formą reglamentuoja mokykloje nustatyta tvarka.  

8. Rajono etapą organizuoja Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras (toliau - Centras). 

Mokinių darbus, pagal užduočių rengėjų pateiktus kriterijus, vertina ir laimėtojus nustato Centro 

direktoriaus įsakymu patvirtinta  komisija.  

9. Rajono etape dalyvauja 9-12 klasių mokiniai, laimėję I-III vietas Olimpiados mokyklos 

etape. Rajono etapo užduočių atlikimo trukmė nuo 2 iki 3 val. 

10. Rajono etapas gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu.  

11. Rajono etapo užduotys susideda iš 4 dalių: 

11.1. geografinis testas, kurį sudaro 30 klausimų. Jis atliekamas internete arba įprastu būdu 

popieriaus lapuose; 

11.2.  teorinės užduotys, kurios gali būti 3-5. Kiekvieną užduotį sudaro keli klausimai, taip pat 



šaltiniai (pvz., kartoschemos, rašytiniai šaltiniai, diagramos ar kt.), kuriais remiantis reikia pateikti 

atsakymą; 

11.3.  geografinio vardyno (žemėlapio) užduotis, kurioje mokiniams reikia įvardyti 

kontūriniame žemėlapyje pažymėtus objektus; 

11.4.  praktinė užduotis, kurioje tikrinami įvairūs mokinių įgūdžiai ir gebėjimai. Darbas su 

žemėlapiais, statistika, diagramomis, įvairūs skaičiavimai ir kt. 

12. Šalies etapą organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – 

LMNŠC). 

13. Mokiniai į šalies olimpiados etapą atrenkami pagal Mokslinio geografijos olimpiadų 

organizavimo komiteto (toliau MOK) nustatytą praeinamąjį balą. Jis nustatomas susumavus visų 

Lietuvos savivaldybių rajono olimpiados etapo dalyvių rezultatus. MOK nustačius praeinamąjį balą, 

sudaromas  etapo dalyvių sąrašas, kuris skelbiamas interneto svetainėse http://www.lmnsc.lt,  

www.olimpiados.lt.  

IV. FINANSAVIMAS 

14. Olimpiadą finansuoja: 

14.1. mokyklos etapą finansuoja mokykla; 

14.2. rajono 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; 

14.3. rajono olimpiados etapo dalyvių ir mokytojų kelionės ir kitas su tuo susijusias išlaidas 

apmoka siunčianti mokykla; 

14.4. šalies etapo mokinių maitinimo, apgyvendinimo ir kitas olimpiados organizavimo 

išlaidas šalies etape finansuoja LMNŠC; 

14.5. 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 neskirus lėšų, visas su 

Olimpiada susijusias išlaidas apmoka kviečiamo mokinio mokykla. 

IV. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

15. Olimpiados mokyklų etapo laimėtojus apdovanoja mokyklos vadovybė, jiems suteikiama 

teisė dalyvauti rajono etape. 

16. Olimpiados rajono etapo prizininkus apdovanoja Rokiškio rajono savivaldybė, lėšas 

skiriant Olimpiados organizatoriui - Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras. Savivaldybei 

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

suteikiama galimybė dalyvauti šalies etape. 

17. Šalies Olimpiados etapo laimėtojai apdovanojami Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo 

ir sporto ministerijos diplomais, pagyrimo raštais, Olimpiados rėmėjų atminimo dovanomis. 
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