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KĖDAINIŲ RAJONO 5-12 KLASIŲ MOKINIŲ  

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ OLIMPIADOS NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja Kėdainių rajono 5-12 klasių mokinių informacinių technologijų 

olimpiados (toliau Olimpiada) tikslus, organizavimo tvarką, vertinimo kriterijus, nugalėtojų 

apdovanojimą. 

 

II. OLIMPIADOS TIKSLAI 

 

2. Skatinti mokinius domėtis informacinėmis technologijomis ir jas taikyti praktikoje. 

3. Skatinti mokinius gilinti informacinių technologijų žinias ne tik per informacinių technologijų 

pamokas, bet ir savarankiškai ar padedant informacinių technologijų mokytojams. 

4. Ugdyti mokinių kūrybiškumą, informacinę kultūrą. 

 

III. ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

5. Olimpiadą organizuoja Kėdainių rajono informacinių technologijų mokytojų metodinis būrelis ir 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. 

6. Olimpiados nuostatus, organizavimo-vykdymo ir vertinimo komisijas, rajono informacinių 

technologijų mokytojų metodinio būrelio siūlymu, tvirtina Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

direktorius. 

7. Olimpiadoje dalyviai skirstomi į grupes pagal klases: 5-6, 7-8, 9-10 ir 11-12 klasių grupės. 

8. Olimpiada organizuojama trimis etapais. 

8.1. Mokyklinis etapas vyks mokyklose iki 2018 m. kovo 14 d.  

8.2. Rajoninis etapas vyks 2018 m. kovo 21 d. 9.00 val. Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijoje 

(Mindaugo g. 18). 

8.3. Respublikinis etapas vyks nuotoliniu būdu 2018 m. balandžio 19 d. 10.00 val. – 11.30 val. 

savo mokykloje, gavus konkurso dieną užduotį.  

9. Mokyklinio etapo olimpiadą rengia, vykdo ir mokinių darbus vertina mokyklos direktoriaus įsakymu 

patvirtinti mokytojai.   

10. Rajoninio etapo organizavimo tvarka: 

10.1. Į rajoninį olimpiados etapą mokiniai iš kiekvienos klasių grupės atrenkami taip: jei tam 

tikroje klasių grupėje yra du klasių komplektai – dalyvauja 1 mokinys, 4 komplektai – 2 

mokiniai, 6 komplektai – 3 mokiniai, o jei daugiau klasių komplektų – 4 mokiniai. 

10.2. Olimpiados trukmė – 2,5 valandos. 

10.3. Rajoninio etapo dalyvius prašome registruoti Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

svetainėje www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai iki 2018 m. kovo 16 d.  

11. Respublikinio etapo organizavimo tvarka: 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai
http://www.centras.kedainiai.lm.lt/konkursai


11.1. Respublikiniame olimpiados etape iš vienos mokyklos gali dalyvauti ne daugiau kaip po 2 

mokinius iš kiekvienos amžiaus grupės. 

11.2. Respublikinio etapo kiekvienas konkurso dalyvis jam pateiktą užduotį turi atlikti per tam 

tikrą laiką (1 val. 30 min.).   

11.3. Mokytojas mokinių atliktus darbus (nearchivuotus) išsiunčia elektroninio pašto adresu 

kedainiuito@gmail.com (atliktus darbus gali išsiųsti ir patys mokiniai). 

11.4. Dokumentas turi būti išsaugotas mokinio vardu, pavarde ir klasės skaičiumi, mokyklos 

pavadinimu, pvz.: Vardenis_Pavardenis_8_Mokykla.docx 

11.5. Vertinami tik laiku atsiųsti bei tinkamai (su vardu, pavarde, klase, mokykla) išsaugoti 

darbai. 

11.6. Trečiojo etapo dalyvius prašome registruoti Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos svetainėje 

www.semiplius.lt iki 2018 m. balandžio  13 d. 

11.7. Norintys dalyvauti kitų rajonų atstovai, sutinka pagelbėti ruošiant užduotis ar prisidėti 

prie mokinių darbų vertinimo komisijos. 

12. Užduotis parengia informacinių technologijų mokytojai, kurių mokiniai dalyvauja šioje 

olimpiadoje, sprendimų vertinimo kriterijus nustato ir mokinių darbus vertina rajono (miesto) 

vertinimo komisija, sudaryta rajono (miesto) Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos vadovo 

įsakymu. 

13. Parengtas užduotis siųskite iki kovo 14 d. adresu kedainiuito@gmail.com. 

14. Olimpiados rajono ir respublikinio etapo rezultatai skelbiami internetinėje svetainėje 

https://www.centras.kedainiai.lm.lt/index.php/2017-2018-mokslo-metai. 

 

IV. INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ OLIMPIADAI REIKALINGOS PRIEMONĖS 

 

15. Kiekvienam kandidatui skirtas kompiuteris, prijungtas prie interneto; 

16. Kompiuteris su įdiegta programine įranga: 

16.1. tekstų rengyklė (ne ankstesnė kaip raštinės paketo MS Office 2013 versija); 

16.2. skaičiuoklė (ne ankstesnė kaip raštinės paketo MS Office 2013 versija); 

16.3. naršyklė (ne ankstesnė kaip MS Internet Explorer 9.0 versija, ne ankstesnė kaip Mozilla 

Firefox 30 versija arba ne ankstesnė kaip Google Chrome 40 versija); 

16.4. piešimo programa. 

17. Visa įdiegta programinė įranga turi būti tinkamai sukonfigūruota (sulietuvinta) ir išbandytas jos veikimas; 

 

V. UŽDUOTYS IR DARBŲ VERTINIMAS 

18. Olimpiados užduotys sudarytos iš šių sričių: 
 

Eil. 

Nr. Sritis 
5-6 

klasės 

7-8 

klasės 

9-10 

klasės 

11-12 

klasės 

1. Kompiuterio sandara, techninė ir programinė 

įranga 

❏  ❏  ❏  ❏  

2. Tekstų rengimas ❏  ❏  ❏  ❏  

3. Informacijos tvarkymas ❏  ❏  ❏  ❏  

4. Internetas ❏  ❏  ❏  ❏  

5. Grafika, piešimas ❏  ❏  ❏  ❏  

6. Skaičiuoklė  ❏  ❏  ❏  

mailto:meskauskaite22@gmail.com
http://www.semiplius.lt/
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mailto:meskauskaite22@gmail.com
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7. Pateiktys  ❏  ❏  ❏  

8. Hipertekstas ir multimedija   ❏  ❏  

 

19. Olimpiadoje pateikiama iki 4 užduočių. Kiekviena užduotis vertinama atitinkamu balų 

skaičiumi. Maksimalus visų užduočių įvertinimas – 100 balų. 

20. Visuose olimpiados etapuose vertinami tik asmeniniai dalyvių rezultatai. 

21. Kiekvienos klasės (grupės) laimėtojai nustatomi atskirai. 

 

VI. OLIMPIADOS DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

22. Rajono ir respublikinio olimpiados etapo nugalėtojai apdovanojami Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnybos diplomais. 

 

 


