
PATVIRTINTA 

Kauno švietimo inovacijų centro direktoriaus 

2022 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-141 

 

 

KAUNO MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PRADINIO UGDYMO 

KETVIRTŲ KLASIŲ MOKINIŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOS 

 „SKAIČIUKAS – 2022“ NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno miesto švietimo įstaigų pradinio ugdymo ketvirtų klasių mokinių matematikos 

olimpiados „Skaičiukas – 2022“ nuostatai reglamentuoja olimpiados organizavimo tvarką, tikslus, 

uždavinius, darbo eigą, vertinimą ir dalyvių skatinimą. 

2. Olimpiadą organizuoja Kauno švietimo inovacijų centras, Kauno „Varpelio“ pradinė 

mokykla, Kauno miesto gabių vaikų iniciatyvinė grupė.  
 

II SKYRIUS 

TIKSLAS 

 

3. Sudaryti galimybę gabių vaikų saviraiškai bei įsivertinti savo matematinius 

gebėjimus. 

 

III SKYRIUS 

UŽDAVINIAI 

 

4. Skatinti mokinių loginį mąstymą. 

5. Ugdyti mokinių savarankiškumą, pasitikėjimą savo jėgomis. 

6. Skatinti mokinius domėtis matematika. 

7. Įvertinti kiekvieno dalyvio matematikos žinias. 

 

IV SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

8. Kauno miesto ketvirtų klasių mokiniai. Dalyvauja vienas ketvirtų klasių mokinys 

iš vienos mokyklos. 

 

V SKYRIUS 

OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO LAIKAS IR VIETA 

 

9. Ketvirtų klasių mokinių matematikos olimpiada vyks dviem etapais: 

I etapas – mokyklose. 

II etapas – mieste, Kauno „Varpelio“ pradinėje mokykloje, Vakarų g. 15,  

2022 m. balandžio 20 d. 10 val., kontaktiniu  būdu. 
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VI SKYRIUS 

OLIMPIADOS ORGANIZAVIMAS 

 

10. Olimpiada vykdoma 2022 m. balandžio 20 d. tokia tvarka: 

9.30–10.00 val. – dalyvių registracija Kauno „Varpelio“ pradinėje mokykloje, Vakarų g. 15. 

10.00–11.00 val. – užduočių pateikimas ir atlikimas. Kiekvienas dalyvis turi turėti savo 

rašymo priemones, olimpiados metu draudžiama naudotis skaičiuotuvais. Kiekvienam dalyviui bus 

pateiktos užduotys, kurias parengė LPMO.  

 

VII SKYRIUS 

VERTINIMAS 

 

11. Komisija atrinks tris mokinius, surinkusius didžiausią balų skaičių. 

12. Prizines vietas užėmę mokiniai bus deleguojami dalyvauti respublikinėje 

matematikos olimpiadoje Vilniuje.  

13. Mokiniai, laimėję pirmas tris vietas bus apdovanoti diplomais, kiti dalyviai padėkos 

raštais. 

14. Matematikos olimpiados rezultatai bus paskelbti internetiniame puslapyje per 5–7 

dienas: http://kauno.pradinukai.lt 

 

VIII SKYRIUS 

REGISTRACIJA 

 

15. Paraiškas pateikti iki 2022 m. balandžio 15 d. elektroniniu paštu: 

pradine@varpeliom.kaunas.lm.lt ,el. laiško pavadinime/tema rašyti „Skaičiukas – 2022“.  

16. Apie Jūsų paraiškos gavimą informuosime el. paštu.  

17. Kontaktinis telefonas (8 37) 33 14 21 

 

(Paraiškos pavyzdys) 

Ugdymo įstaigos pavadinimas, telefono Nr. 

Eil.Nr. Mokinio pavardė, vardas Klasė Mokytojo pavardė, vardas, 

kategorija 

1.    

 

IX SKYRIUS 

KETVIRTŲ KLASIŲ MOKINIŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOS 

VERTINIMO KOMISIJA 

 

Pirmininkė – Daina Gitana Paražinskienė, Kauno „Varpelio“ pradinės mokyklos 

direktorė. 

Nariai:  

Loreta Stanaitienė, Kauno „Varpelio“ pradinės mokyklos, direktorės pavaduotoja 

ugdymui. 

Solveiga Nalivaikienė Kauno „Varpelio“ pradinės mokyklos mokytoja metodininkė,  

Lina Abramavičienė Kauno „Varpelio“ pradinės mokyklos vyr. mokytoja,  

http://kauno.pradinukai.lt/
mailto:pradine@varpeliom.kaunas.lm.lt
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Rasa Kukienė Kauno ,,Varpelio“ pradinės mokyklos vyr. mokytoja,  

Rūta Žarskienė Kauno „Varpelio“ pradinės mokyklos mokytoja metodininkė,  

Lina Dubosaitė Kauno „Varpelio“ pradinės mokyklos vyr. mokytoja. 

 


