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ROKIŠKIO RAJONO 5-8 KLASIŲ MOKINIŲ BIOLOGIJOS OLIMPIADOS SĄLYGOS
I. BENDROSIOS SĄLYGOS
1. Rokiškio rajono 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiados (toliau Olimpiados) sąlygos
parengtos vadovaujantis Bendraisiais Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų bei kitų renginių
nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. vasario 26 d. Nr.
ISAK-426, 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 ir 2018/2019 mokslo metų II ir III etapo 5—8 klasių mokinių biologijos
olimpiados koncepcija.
2. Šios sąlygos reglamentuoja Olimpiados rengėjus, organizavimo tvarką, užduočių
struktūrą, atlikimą, finansavimą bei dalyvių apdovanojimą.
II. 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 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. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMAS
5. Olimpiada organizuojama trimis etapais:
5.1. mokyklinis etapas;
5.2. rajono etapas;
5.3. respublikinis etapas.
6. Mokyklinį etapą organizuoja mokykla. Užduotis rengia mokyklos biologijos mokytojai
patys arba gali naudotis užduotimis, kurios yra paskelbtos Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos
internetiniame puslapyje http://www.lbioma.lt/ (jeigu mokytojas yra asociacijos narys). Mokyklinio
etapo vertinimo kriterijus ir sistemą nustato šio etapo vertinimo komisija.
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;
8. Rajono etape dalyvauja po vieną penktos, šeštos, septintos bei aštuntos klasės mokinį iš
kiekvienos mokyklos.

9. Respublikinį Olimpiados etapą organizuoja Lietuvos biologijos mokytojų asociacija
(toliau – LBMA).
10. LBMA raštu informuoja švietimo centrą ir/ar mokyklas apie rajono į respublikinį
Olimpiados etapą pakviestus mokinius.
IV. OLIMPIADOS UŽDUOČIŲ STRUKTŪRA, ATLIKIMAS
11. 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.
12. 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.
13. Olimpiados užduočių klausimų tipai:
13.1. pasirenkamojo atsakymo klausimai – atsakydami į šiuos klausimus mokiniai turi
pasirinkti vieną teisingą atsakymą iš kelių pateiktų;
13.2. trumpojo atsakymo klausimai – atsakinėdami į šiuos klausimus mokiniai turi
pateikti/suformuluoti atsakymą patys vienu žodžius ar žodžių junginiu (bet neaiškina kaip gavo
atsakymą);
13.3. išsamaus atsakymo klausimai – mokiniai pateikia atsakymą ir jį paaiškina (jei to prašo
klausimas), išsako savo nuomonę bei ją pagrindžia;
13.4. kiti klausimai – tai klausimai, kurių besąlygiškai negalima priskirti prie konkretaus
klausimų tipo, pvz., „baigti sakinius“, „įrašyti vietoje taškų“, „pildyti lentelę“, „nustatyti
seką/eiliškumą“, „sunumeruoti pagal svarbumą“, „nurodyti rodyklėmis“, „pabraukti/išrinkti“, „baigti
piešti piešinį“ ir pan.
14. Užduotims atlikti skiriama 1,5 valandos.
IV. FINANSAVIMAS
15. Mokyklos etapą finansuoja mokykla.
16. 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.
17. Rajonų olimpiados etapo dalyvių ir mokytojų kelionės ir kitas su tuo susijusias išlaidas
apmoka siunčianti mokykla.
18. Respublikinio etapo mokinių maitinimo, apgyvendinimo ir kitas olimpiados organizavimo
išlaidas respublikiniame etape finansuoja LBMA. LBMA neskyrus lėšų, visas su Olimpiada susisjusias
išlaidas apmoka kviečiamojo mokinio mokykla.
19. Mokinių, vykstančių į Olimpiados respublikinį 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. OLIMPIADOS DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
20. Olimpiados mokyklų etapo laimėtojus apdovanoja mokyklos vadovybė, jiems
suteikiama teisė dalyvauti antrajame etape.
21. Olimpiados rajonų etapo prizininkus apdovanoja Rokiškio rajono savivaldybės švietimo
centras. Savivaldybei neskyrus lėšų I-III vietų laimėtojai apdovanojami pagyrimo raštais, kiti dalyviai
padėkomis.
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