
PATVIRTINTA 

Kauno švietimo inovacijų  centro direktoriaus 

2023 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. V-18 

 

 

LIETUVOS MOKINIŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOS  

ANTROJO (KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS) ETAPO  

BENDROSIOS ORGANIZAVIMO SĄLYGOS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos mokinių matematikos olimpiados antrojo (Kauno miesto savivaldybės) etapo 

(toliau – Olimpiados II etapo) bendrosios organizavimo sąlygos parengtos vadovaujantis 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 matematikos 

olimpiados sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus 

2017 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. R1-54; Kauno miesto mokyklų mokinių dalykinių olimpiadų, 

konkursų ir 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. Šios sąlygos reglamentuoja Olimpiados II etapo tikslus, rengėjus, organizavimo tvarką, 

finansavimą bei dalyvių apdovanojimą.   

 

II SKYRIUS 

OLIMPIADOS II ETAPO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Olimpiados II etapo tikslas – atrasti gabiausius matematikai Kauno miesto mokinius, 

rengti juos Lietuvos mokinių Matematikos olimpiados šalies etapui ir respublikinėms matematikos 

varžyboms,  ugdyti mokinių matematinę kultūrą ir mąstyseną. 

4. Olimpiados II etapo uždaviniai: 

4.1. Skatinti mokinių domėjimąsi matematika, ugdyti jų kūrybiškumą; 

4.2. Skatinti mokinių motyvaciją rinktis matematikos ar su ja susijusias specialybes; 

4.3. Aktyvinti ir puoselėti mokytojų iniciatyvą. 

  

III SKYRIUS 

MOKINIŲ DALYVAVIMAS OLIMPIADOS II ETAPE 

 

5. Į Olimpiados II etapą mokykla siunčia (užregistruoja) Olimpiados pirmojo (mokyklos) 

etapo laimėtojus: po vieną kiekvienos klasių grupės mokinį, jeigu mokykloje yra 1–3 paralelės 

klasės; po du mokinius, jeigu mokykloje yra 4–6 paralelės klasės; po tris mokinius, jeigu mokykloje 

yra 7 ir daugiau paralelių klasių. 
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5.1. Į Olimpiados II etapą galima siųsti daugiau mokinių, jei praėjusių metų Olimpiadoje 

mokiniai užėmė I-III vietas (už kiekvieną prizinę vietą – vienas mokinys). 

5.2. Olimpiados II etape gali dalyvauti tik tie mokiniai, kurie sutinka, kad būtų 

fotografuojami ir filmuojami, o jų asmens duomenys naudojami olimpiados organizavimo ir 

rezultatų skelbimo tikslais.  

5.2.1. Olimpiados dalyvis turi užpildyti ir pasirašyti Sutikimą dėl asmens duomenų 

naudojimo dalyvavimui Olimpiadoje (žr. priedą Nr. 1). Jeigu mokinys yra jaunesnis nei 14 m., 

sutikimą dėl asmens duomenų naudojimo turi pasirašyti ir mokinio tėvai ar globėjai. 

5.2.2. Sutikimai dėl asmens duomenų naudojimo saugojami mokykloje. Mokyklos 

administracijos atstovas ar paskirtas atsakingas asmuo privalo patikrinęs visus sutikimus užpildyti 

Deleguojamų mokinių Sutikimų dėl asmens duomenų naudojimo dalyvavimui Lietuvos mokinių 

matematikos olimpiadoje aktą (žr. priedą Nr. 2) ir patvirtintą įstaigos direktoriaus parašu išsiųsti el. 

paštu Olimpiados II etapą koordinuojančiam Kauno švietimo inovacijų centro metodininkui arba 

organizavimo komisijos nariui (jeigu nurodyta informaciniame rašte). 

5.3. Olimpiados II etapo dalyviai skirstomi į grupes pagal klases. Bendrojo ugdymo 

mokyklų mokiniai dalyvauja jų mokymo programą atitinkančiose grupėse. 9-ųjų (I) klasių grupėje 

gali dalyvauti itin gabūs žemesniųjų klasių mokiniai, jeigu laimėjo Mokyklos etapą 9-ųjų klasių 

grupėje.  

6. Olimpiados metu draudžiama naudotis skaičiuotuvais, knygomis, formulynais, 

lentelėmis, jeigu Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro (Olimpiados II etapo užduočių 

rengėjų) nebus nurodyta kitaip. 

7. Mokinius į Olimpiados II etapą atlydi tos mokyklos direktoriaus deleguotas mokytojas. 

 

IV SKYRIUS 

OLIMPIADOS II ETAPO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

8 Olimpiados II etapą organizuoja Kauno švietimo inovacijų centras (toliau – Centras) ir 

Kauno miesto matematikos mokytojų metodinis būrelis. 

9. Centras informuoja Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklas apie konkretų 

Olimpiados II etapo organizavimo laiką ir vietą, kviečia registruoti Olimpiados mokyklos etapą 

laimėjusius mokinius.  

10. Jeigu Olimpiados II etape nenaudojami Respublikinės vertinimo komisijos pasiūlyti 

uždaviniai, tuomet šio etapo vykdymo laiką nustato Olimpiados II etapo organizavimo komisija, 

patvirtinta Centro direktoriaus įsakymu. Kitu atveju Kauno miesto etapo vykdymo laikas 

nurodomas Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro sudaromame kasmetiniame Lietuvos 

mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafike (toliau – Grafikas). 
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11. Visą Olimpiados II etapo organizavimo, vykdymo bei mokinių rezultatų vertinimo 

darbą vykdo Centro direktoriaus įsakymu patvirtintos komisijos: Olimpiados organizavimo 

komisija, Vykdymo komisija ir Vertinimo komisija, sudaryta iš Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 

matematikos mokytojų, kurių parengti mokiniai praėjusioje olimpiadoje pasiekė geriausių rezultatų, 

bet ne daugiau kaip dviejų mokytojų iš tos pačios mokyklos. 

11.1. Olimpiados II etapo organizavimo komisija atlieka organizacinius Olimpiados II 

etapo darbus: 

11.1.1. Olimpiados II etapo organizavimo komisijos nariai – mokyklos, kurioje vyksta 

olimpiada, atsakingi asmenys – parengia olimpiados patalpas ir darbo vietas dalyviams, dalyvių 

registracijos sąrašus, pasirūpina dalyvių saugumu ir pan. 

11.1.2. Organizavimo komisijos nariai – Kauno miesto metodinio būrelio nariai – pasitinka 

ir registruoja dalyvius, nukreipia juos į vykdymo patalpas, užkoduoja atliktus mokinių darbus; 

atkoduoja jau įvertintus mokinių darbus, pildo Mokinių rezultatų vertinimo suvestinę, kurią pristato 

Kauno švietimo inovacijų centro atsakingam metodininkui. 

11.2. Vykdymo komisijos nariai, išklausę organizavimo komisijos paskirto asmens 

instruktažą, išdalina mokiniams antraštinius užduočių lapus, stebi olimpiados dalyvius ir palaiko 

tvarką renginio metu, sprendžia iškilusias problemas, surenka atliktus mokinių darbus ir antraštinius 

lapus ir perduoda Vykdymo komisijos pirmininkui. 

11.2.1. Vykdymo komisijos pirmininkas perduoda mokinių darbus organizavimo komisijai. 

11.3. Vertinimo komisijos pirmininkas praveda instruktažą vertintojams, vadovauja 

vertintojų darbui ir kartu su klasių grupių vertinimo komisijos atstovais priima sprendimą dėl 

siūlymų deleguoti mokinius į Olimpiados III etapą, sudaro papildomą kandidatų į Olimpiados III 

etapą sąrašą, kurį pristato atsakingam Kauno švietimo inovacijų centro darbuotojui. 

 

V SKYRIUS 

REZULTATŲ VERTINIMAS IR PATEIKIMAS, APELIACIJOS 

 

12. Vertinimo komisijos nariai, išklausę Vertinimo komisijos pirmininko instruktažo, 

užtikrindami vertinimo skaidrumą ir objektyvumą, tikrina ir įvertina užkoduotus mokinių darbus, 

nustato pirmų – ketvirtų vietų laimėtojus pagal surinktų taškų skaičių (vietas galima dubliuoti tik 

tuo atveju, jeigu surinktas vienodas taškų skaičius). 

13. Olimpiados II etapo organizavimo komisijos nariai – Kauno miesto metodinio būrelio 

nariai – gavę vertinimo komisijos parengtą suvestinę (su dalyvių kodais), į suvestinę įrašo mokinio 

vardą ir pavardę. 
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14. Remiantis Vertinimo ir organizavimo komisijų pateikta Olimpiados II etapo rezultatų 

suvestine, mokinių vertinimo rezultatai tvirtinami Kauno švietimo inovacijų centro direktoriaus 

įsakymu ir elektroniniu paštu išsiunčiami į mokyklų, kurių mokiniai dalyvavo šiame etape, raštines. 

15. Apeliacijas dėl vertinimo rezultatų galima pateikti per 3 darbo dienas, skaičiuojant 

nuo suvestinės išsiuntimo į mokyklų raštines datos. 

15. 1. Apeliacijos teikiamos el. paštu ilona.teresiene@kaunosic.lt, prieš tai pasitarus su 

mokiusi mokytoju ir gavus jo pritarimą. 

15.2. Pasibaigus apeliacijų teikimo terminui, apeliacijos nepriimamos. 

16. Pasibaigus apeliacijų teikimo terminui, kviečiamas mokytojų, vertinusių tos klasių 

grupės užduočių sprendimus, ir vertinimo komisijos pirmininko posėdis, kur dar kartą peržiūrimi 

mokinių, iš kurių gautos apeliacijos, darbai bei priimamas galutinis sprendimas, patikslinantis 

vertinimo rezultatus. 

16.1. Patikslinta Olimpiados antrojo etapo vertinimo rezultatų suvestinė tvirtinama Kauno 

švietimo inovacijų centro direktoriaus įsakymu ir išsiuntinėjama el. paštu į mokyklų, kurių mokiniai 

dalyvavo Olimpiadoje, raštines. Rezultatų suvestinėje nurodoma, kurie, Vertinimo komisijos 

sprendimu, trys Olimpiados dalyviai deleguojami į Olimpiados trečiąjį (šalies) etapą. 

17. Rezultatų ataskaita išsiunčiama Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui. 

 

VI SKYRIUS 

OLIMPIADOS FINANSAVIMAS 

 

18. Olimpiados II etapas gali būti finansuojamas Kauno miesto savivaldybės biudžeto 

lėšomis. Jį organizuoti ir finansuoti gali padėti ir kitos organizacijos (rėmėjai). 

 

VII SKYRIUS 

DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

19. Olimpiados II etapo pirmos(-ų), antros(-ų) ir trečios(-ių) vietų laimėtojai apdovanojami 

Kauno švietimo inovacijų centro I, II, ir III laipsnio diplomais. 

20. Ketvirtosios vietos laimėtojai įvertinami Kauno švietimo inovacijų centro padėkomis. 

21. Mokytojai, parengę Olimpiados II etapo prizininkus, apdovanojami Kauno švietimo 

inovacijų centro padėkomis. 

 

VIII SKYRIUS 

DALYVAVIMAS LIETUVOS MOKINIŲ MATEMATIKOS OLIMPIADOS  

ŠALIES ETAPE 

 

22. Į Olimpiados trečiąjį (šalies) etapą deleguojami 3 Kauno miesto atstovai, Olimpiados II 

etape surinkę daugiausiai taškų, nepriklausomai nuo to, kuriai klasių grupei atstovauja. 

mailto:ilona.teresiene@kaunosic.lt
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22.1. Sprendimas dėl delegavimo į Olimpiados trečiąjį (Šalies) etapą įrašomas Olimpiados 

II etapo rezultatų suvestinėje. 

22.2. Jeigu mokiniai surenka vienodai balų, kurį dalyvį deleguoti į trečiąjį etapą, 

nusprendžia Olimpiados II etapo Vertinimo komisijos pirmininko vadovaujama Vertinimo 

komisija. 

22.3. Jeigu deleguojamas(-i) į Olimpiados III etapą mokinys(-iai) dėl pateisinamų 

priežasčių negali dalyvauti Olimpiados III etape, mokinys(-iai) pakeičiamas(-i) kitu (-ais) mokiniu(-

iais) iš papildomo kandidatų į Olimpiados III etapą sąrašo. Apie pasikeitimus šalies etapo 

organizatoriai informuojami likus ne mažiau kaip 5 dienoms iki šalies etapo. 

23. Teisė iš karto dalyvauti Olimpiados šalies etape suteikiama praėjusių metų Olimpiados 

Šalies etapo laimėtojams.  

23.1. Dvyliktosios klasės prizininkų laimėtos vietos suteikia galimybę papildomai 

mokykloms, kuriose jie mokėsi, siūlyti savo kandidatus. 

24. Į Olimpiados III etapą galima patekti ir laimėjus Lietuvos aukštųjų mokyklų 

organizuojamas matematikos olimpiadas ir konkursus (žr. Lietuvos mokinių matematikos 

olimpiados sąlygas, patvirtintas Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus 2017 

m. sausio 31 d. įsakymu Nr. R1-54). 

    


