PATVIRTINTA
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2021 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. V-96

KAUNO MIESTO 6 KLASIŲ MOKINIŲ BIOLOGIJOS KONKURSO
„GAMTOS PASAULIS“, SKIRTO PROF. EUGENIJAI ŠIMKŪNAITEI ATMINTI,
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kauno miesto 6 klasių mokinių biologijos konkurso „Gamtos pasaulis“, skirto prof.
Eugenijai Šimkūnaitei atminti, (toliau – Konkurso) nuostatai parengti remiantis Kauno miesto
mokyklų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų bei kitų renginių organizavimo ir vykdymo
tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo
2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 35-388.
2. Konkurso nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, rengėjus, organizavimo, vertinimo
ir dalyvių apdovanojimo tvarką.
3. Konkursą organizuoja Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno miesto biologijos
mokytojų metodinis būrelis, Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus.
II SKYRIUS
KONKURSO TIKSLAI
4. Ugdyti mokinių gamtamokslinį išprusimą.
5. Skatinti gabius mokinius domėtis Lietuvos gamtos įvairove, jos paplitimu ir ekologine
reikšme.
6. Ugdyti kūrybiškumą ir savarankiškumą, kritinį mąstymą, grindžiamą išsamiomis
gamtos mokslų žiniomis.
7. Suteikti mokiniams galimybę įvertinti savo žinias apie gamtą.
III SKYRIUS
KONKURSO DALYVIAI
8. Konkurso dalyviai – Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 6 klasių mokiniai.
8.1. Konkurse gali dalyvauti vieno mokytojo 1 mokinys.
8.2. Dalyvauti gali tik tie mokiniai, kurių tėvai (globėjai) neprieštarauja, kad mokinio
vardas, pavardė, mokykla, konkurso rezultatai būtų įtraukti į Konkurso rezultatų suvestinę,
siunčiamą mokykloms.
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8.3. Tėvų (globėjų) sutikimai dėl mokinio duomenų naudojimo saugojami mokykloje.

IV SKYRIUS
KONKURSO ORGANIZAVIMAS
9. Konkursas vyks 2021 m. kovo 31 d. 12.00 val. nuotoliniu būdu, naudojant Google Meet
aplinką.
10. Kovo 30 d. 17.00 val. vyks konkurso techninė treniruotė.
11. Mokiniai iki kovo 29 d. 14.00 val. registracijos metu nurodytu elektroniniu paštu, gaus
prisijungimo prie techninės treniruotės ir konkurso vykdymo aplinkų nuorodas.
12. Konkurse bus pateiktos testo užduotys, kurios vertinamos taškais.
13. Mokiniai testo užduotis atlieka savarankiškai. Testo trukmė – 45 min.
14. Vietos dubliuojamos tuo atveju, jeigu surinktas vienodas taškų skaičius.

V SKYRIUS
KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAI
15. Konkurso I–III vietos nugalėtojai apdovanojami Kauno pedagogų kvalifikacijos centro
diplomais.
16. Visi dalyviai ir mokinius konkursui ruošę mokytojai pagerbiami Kauno technologijos
universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus padėkomis.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Dalyvių registracija vykdoma iki 2021 m. kovo 26 dienos 18.00 val. Registracijos
forma: https://forms.gle/kGCrTRsw4QXcBJTA7
18. Papildomą informaciją dėl konkurso organizavimo teikia Rita Benesevičienė,
tel. 8 618 10680.
__________________

