
PATVIRTINTA 

Kauno švietimo inovacijų centro direktoriaus 

2022 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-151 

 

 

KAUNO MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PRADINIO UGDYMO  

3 KLASIŲ MOKINIŲ PASAULIO PAŽINIMO OLIMPIADOS „GILIUKAS“  

NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pasaulio pažinimo olimpiados „Giliukas“ (toliau – Olimpiada) nuostatai 

reglamentuoja reikalavimus dalyviams, Olimpiados organizavimo, vertinimo ir nugalėtojų 

apdovanojimo tvarką. 

2. Olimpiadą organizuoja Kauno švietimo inovacijų centras (toliau – KŠIC), Kauno 

miesto pradinių klasių Gabių mokinių ugdymo iniciatyvinė grupė, Kauno Tado Ivanausko 

progimnazija. 

3. Informacija apie Olimpiadą skelbiama KŠIC mėnesio plane ir Kauno miesto pradinių 

klasių mokytojų metodinio būrelio tinklalapyje https://pradinukai.lt/kauno/  . 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas – Skatinti mokinių gamtamokslių kompetencijų ugdymą(si).  

Uždaviniai: 

4.1. mokyti mokinius teorines žinias ir gebėjimus sieti su asmenine patirtimi; 

4.2. skatinti moksleivių smalsumą tyrinėjant juos supančią aplinką; 

4.3. sudaryti sąlygas mokiniams konkuruojant ir varžantis pasitikrinti savo turimas 

pasaulio pažinimo žinias. 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI IR JŲ REGISTRACIJA 

 

5. Olimpiados dalyviai – Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 3 klasių mokiniai. 

6. Mokykla į olimpiadą gali siųsti 1 mokinį. 

7. Teisę dalyvauti olimpiadoje turi mokiniai, kuriuos mokytojai užregistravo el. paštu 

birutearma@gmail.com iki 2022 m. balandžio 8 d. pateikdami registracijos anketą (priedas). Apie 

gautą Jūsų registracijos anketą informuosime el. paštu. Negavus patvirtinimo registracija 

negalioja. 

https://pradinukai.lt/kauno/
mailto:birutearma@gmail.com
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IV SKYRIUS 

ORGANIZAVIMAS 

 

8. Olimpiada vyks 2022 m. balandžio 13 d. (trečiadienį) 13.00 val. Teams aplinkoje 

naudojant Quizizz programą. 

9. Teams prisijungimo nuoroda mokytojams bus išsiųsta 2022 m. balandžio 13 d.  

10 val. dalyvio kortelėje nurodytais el. paštais. 

10. Mokinys, dalyvaujantis Olimpiadoje, privalo gebėti naudotis internetiniu įrankiu 

Quizizz. 

11. Mokytojas prieš Olimpiadą informuoja mokinius, kaip Quizizz aplinkoje reikia 

įvesti kodą (Game PIN) ir mokiniui prisiregistruoti įrašant: pavardę, vardo pirmą raidę 

(Nickname). 

12. Olimpiados metu mokinys turi naudotis dviem įrenginiais, turinčiais interneto ryšį: 

kompiuteriu ir telefonu arba planšete. Jei mokinys neturi galimybės naudotis kitu įrenginiu 

(telefonu ar planšete su internetiniu ryšiu), tuomet jis turėtų gebėti kompiuterio ekrane atsidaryti du 

langus (vienas langas reikalingas Teams, kitas – Quizizz atsakymų pasirinkimui). 

13. Olimpiados trukmė iki 1 val. 

 

V SKYRIUS 

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

 

14. Sistemos Quizizz duomenimis I–III vietas laimėję dalyviai bus apdovanoti 

diplomais ir atminimo dovanėlėmis (apie atsiėmimo datą, laiką ir vietą mokytojai bus informuoti el. 

paštu).  

15. Padėkos visiems dalyviams ir pažymos mokytojams bus išsiųstos mokytojams el. 

paštu. 

 

VI SKYRIUS 

ORGANIZATORIAI 

 

Audronė Antanavičienė, Kauno švietimo inovacijų centro metodininkė; 

Dalia Sutkaitienė, Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė, Kauno miesto pradinio ugdymo Gabių mokinių iniciatyvinės grupės koordinatorė; 

Sigitas Alubauskas, Kauno Tado Ivanausko progimnazijos direktorius; 

Ilona Mozūrienė, Kauno Tado Ivanausko progimnazijos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui;  

Edita Piekienė, Kauno Tado Ivanausko progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja 

ekspertė; Kauno miesto pradinio ugdymo Gabių mokinių iniciatyvinės grupės narė; 
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Birutė Armanavičienė, Kauno Tado Ivanausko progimnazijos pradinio ugdymo 

mokytoja metodininkė; Kauno miesto pradinio ugdymo Gabių mokinių iniciatyvinės grupės narė; 

Jolita Kašėtienė, Kauno Tado Ivanausko progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė; 

Alija Voverienė, Kauno Tado Ivanausko progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė; 

Dalia Kudžmaitienė, Kauno Tado Ivanausko progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja 

metodininkė; 

Iveta Krištolaitytė, Kauno Tado Ivanausko progimnazijos pradinio ugdymo vyresnioji 

mokytoja; 

Rasa Miseckienė, Kauno Tado Ivanausko progimnazijos pradinio ugdymo vyresnioji 

mokytoja; 

Evelina Virbalienė, Kauno Tado Ivanausko progimnazijos pradinio ugdymo vyresnioji 

mokytoja. 
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Pasaulio pažinimo olimpiados „Giliukas“ nuostatų 

priedas 

 

 

REGISTRACIJOS ANKETA 

Mokykla Mokinio vardas, pavardė 

Kodas, kuriuo 

mokinys registruosis 

Quizizz (pavardė, 

vardo pirma raidė  

(Nickname)  

Mokytojo vardas, 

pavardė, kontaktinis 

telefonas, el. paštas (į 

kurį bus siunčiama 

prisijungimo į Teams 

nuorodą) 

    

    

 

Tel. pasiteiravimui – Edita Piekienė +370 68220478 


