PATVIRTINTA
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
pavaduotojo, atliekančio direktoriaus funkcijas
2019 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. V-206

KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 7–8 KLASIŲ IR I–III
GIMNAZIJOS KLASIŲ MOKINIŲ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ
KOMPIUTERINIO TEKSTO REDAGAVIMO KONKURSO „SIMBOLIS“
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1. Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 7–8 klasių ir I–III gimnazijos klasių
mokinių informacinių technologijų kompiuterinio teksto redagavimo konkurso „Simbolis“ (toliau –
Konkurso) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą, rengėjus, organizavimo, dalyvavimo konkurse
bei dalyvių apdovanojimo tvarką.
2. Konkursą organizuoja Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno informacinių
technologijų mokytojų metodinis būrelis, Kauno Rokų gimnazija.

II SKYRIUS
KONKURSO TIKSLAS
3. Skatinti mokinių ir mokytojų domėjimąsi kompiuteriniu raštingumu, ugdyti
mokinių kūrybiškumą, panaudojant informacines komunikacines technologijas.

III SKYRIUS
KONKURSO RUNGTIS
4. Kuriamas analogiškas gautai užduočiai darbas, naudojantis Microsoft Word teksto
redagavimo programa bei visomis jos galimybėmis. Užduočiai atlikti skiriama 1 val. Vertinami tik
užbaigti, tinkamais vardais išsaugoti ir laiku atsiųsti darbai.

IV SKYRIUS
KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
5. Mokytojas iki 2019 m. balandžio 12 d. registruoja mokinius pagal nurodytą formą.
Iš vienos mokyklos gali dalyvauti ne daugiau kaip 2 mokiniai.
6. Registruojami tik tie mokiniai, kurie (jeigu jie vyresni nei 14 m. amžiaus) arba jų
tėvai (jei mokinys jaunesnis nei 14 m. amžiaus) sutinka, kad mokinio vardas, pavardė, mokykla ir
olimpiados užduočių rezultatai būtų įtraukti į Konkurso rezultatų suvestinę, siunčiamą toms
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mokykloms, kurių mokiniai dalyvavo Konkurse, o Konkurso nugalėtojai būtų skelbiami Kauno
miesto informacinių technologijų mokytojų svetainėje www.it.kaunas.lm.lt.
6.1. Raštišku mokinio ar jo tėvų sutikimu dėl mokinio duomenų naudojimo ir rezultatų
skelbimo pasirūpina mokinį į Konkursą užregistravęs asmuo.
6.2. Mokinių ar jų tėvų sutikimai dėl duomenų naudojimo saugojami mokykloje, kurioje
mokinys mokosi.
7. Registracijos forma:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcE9lugGIIIvatAKYIw4f2XiCqYfFO4_18x2Bm4M
QKCZs5aQ/viewform?usp=sf_link
8. Konkursas vyks mokyklose 2019 m. balandžio 16 dieną 13 val., gavus konkurso
dieną užduotį.
9.

Kiekvienas konkurso dalyvis jam pateiktą užduotį turi atlikti per tam skirtą laiką

(1 val.), išsaugoti darbą savo vardu ir pavarde.
10. Mokytojas mokinių atliktus darbus (nearchyvuotus), išsiunčia elektroninio pašto
adresu simbolio.konkursas@gmail.com iki 2019 m. balandžio 16 d. 14.00 val.

V SKYRIUS
DARBŲ VERTINIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS
11. Pateiktus mokinių darbus vertins Kauno pedagogų kvalifikacijos centro
direktoriaus įsakymu patvirtinta vertinimo komisija.
12. Pagal surinktą taškų skaičių skiriamos I-oji, II-oji, III-oji vietos. Vietos
dubliuojamos tuo atveju, jeigu dalyviai surinko vienodą taškų skaičių.
13. I–III vietų laimėtojai bus apdovanoti Kauno miesto savivaldybės Švietimo
skyriaus vedėjo diplomais ir atminimo dovanėlėmis.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Papildomą informaciją dėl informacinių technologijų kompiuterinio teksto
redagavimo konkurso „Simbolis“ teikia Vaida Valiuvienė, Kauno Rokų gimnazijos informacinių
technologijų mokytoja metodininkė, el. paštu vaida.valiuviene@gmail.com

