
 

 
ŠALČININKŲ R. BALTOSIOS VOKĖS ELIZOS OŽEŠKOVOS GIMNAZIJOS  

DIREKTORIUS  

 

 
ĮSAKYMAS 

DĖL ŠALČININKŲ R. BALTOSIOS VOKĖS ELIZOS OŽEŠKOVOS GIMNAZIJOS 

MOKYKLINIŲ OLIMPIADŲ BEI KONKURSŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO 

 

2020 m. spalio 30 d. Nr. V1-181 

Baltoji Vokė 

 

 

Remdamasi Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos mokytojų 

susitarimu (Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos direktoriaus 

2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. V1-106 „Dėl darbo apmokėjimo sistemos tvirtinimo“) bei 

2020-2021 m. m. metodinių grupių veiklos planų vykdymo, 

1. T v i r t i n u   Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos 

mokyklinių olimpiadų bei konkursų šių dalykų nuostatus (pridedami): 

1. Anglų kalbos olimpiados nuostatai; 

2. Biologijos olimpiados nuostatai; 

3. Chemijos olimpiados nuostatai; 

4. Geografijos olimpiados nuostatai; 

5. Istorijos olimpiados nuostatai; 

6. Lenkų kalbos olimpiados nuostatai 

7. Lenkų kalbos skaitovų konkurso „Kresy“ nuostatai; 

8. Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados nuostatai; 

9. Matematikos olimpiados nuostatai 

10. Rusų (užsienio) kalbos olimpiados nuostatai 

11. Dailės konkurso ,,Metų laikai’’ nuostatai; 

12. Lietuvių kalbos pradinio ugdymo  meninio skaitymo konkurso nuostatai. 

 

2. Į p a r e i g o j u  mokytojus bei MG pirmininkus vykdyti bei analizuoti 

mokyklinių olimpiadų bei konkursų vykdymą pagal patvirtintus nuostatus. 

 

 

Direktorė                                                                                                                     Miroslava Šostak  
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ŠALČININKŲ R. BALTOSIOS VOKĖS ELIZOS OŽEŠKOVOS GIMNAZIJOS 

IG-IIIG KLASIŲ MOKINIŲ MOKYKLINĖS ANGLŲ KALBOS OLIMPIADOS 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. 2020 – 2021 m. m. Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos 5 -8, IG – 

IIIG klasių mokinių mokyklinės anglų kalbos olimpiados (toliau – Olimpiada) nuostatai 

reglamentuoja anglų kalbos olimpiados organizavimo ir vykdymo tvarką gimnazijoje. 

 

II OLIMPIADOS TIKSLAI 

1. Skatinti gabių mokinių domėjimąsi anglų kalba. 

2. Tobulinti anglų kalbos žinias, lavinti mokinių kūrybiškumą, saviraišką.  

 

III. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMAS 
1. Olimpiada vykdoma 5 – 8, IG – IIIG klasių mokiniams. 

2. Olimpiados užduotys 5 – 8, IG – IIIG klasių mokiniams rengiamos anglų kalba. 

3. Olimpiados trukmė  2 valandos (nuo 9.00 iki 11.00 ). 

4. IG – IIIG klasių mokiniams olimpiada organizuojama gruodžio mėnesyje (iki 20 d.),  5– 8 

klasių mokiniams -  kovo  mėnesyje (iki 31d.) 

5. Olimpiados užduotys vertinamos 50 taškais.  

6. Dalyvauti olimpiadoje gali kiekvienas mokinys, kurio anglų kalbos dalyko žinių 

akademiniai įvertinimai yra ne  žemesni nei  8. 

7. Už dalyvavimą mokyklinėje olimpiadoje pagal anglų kalbos dalyko vertinimo sistemą 

mokiniams skiriami papildomi taškai kaupiamajam vertinimui. 

8.  Olimpiados dalyviai apdovanojami padėkos raštais bei už prizines vietas – diplomais. 

9. Olimpiados nugalėtojai atstovauja gimnaziją rajoninėje olimpiadoje. 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

1. Už 5 – 6 klasių mokinių olimpiados organizavimą bei vykdymą atsakinga anglų kalbos 

mokytoja Ligita Fiejertienė, 7-8, IG-IIIG klasių mokinių – anglų kalbos mokytoja Natalja 

Žuravliova. 

 

________________________________ 
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2020 – 2021 M.M. ŠALČININKŲ R. BALTOSIOS VOKĖS ELIZOS OŽEŠKOVOS 

GIMNAZIJOS MOKYKLINĖS BIOLOGIJOS OLIMPIADOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.  2020 – 2021 m. m. Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos 7,8, IG – 

IVG klasių mokinių mokyklinės biologijos olimpiados (toliau – Olimpiada) nuostatai reglamentuoja 

biologijos olimpiados organizavimo ir vykdymo tvarką gimnazijoje.  

 

II OLIMPIADOS TIKSLAI 

1. Skatinti gabių mokinių domėjimąsi biologija. 

2. Ugdyti mokinių pažintinius interesus, praktinius mokymus, įgūdžius bei gebėjimus. 

3. Skatinti mokinius kritiškai mąstyti, kūrybiškai ir savarankiškai dirbti. 

 

III. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMAS 
1. Olimpiada vykdoma 7, 8, IG – IVG klasių mokiniams. 

2. Olimpiados užduotys IG – IVG klasių mokiniams rengiamos lietuvių kalba, 7, 8 klasių 

mokiniams  - lenkų kalba. 

3. Olimpiados trukmė  2 valandos (nuo 9.00 iki 11.00 ). 

4. IG – IVG klasių mokiniams olimpiada organizuojama sausio mėnesyje ( iki 20 d.), 7,8 

klasių mokiniams -  vasario mėnesyje (iki 26 d.) 

5. Olimpiados užduotys vertinamos 50 taškais.  

6. Dalyvauti olimpiadoje gali kiekvienas mokinys, kurio biologijos dalyko žinių akademiniai 

įvertinimai yra ne  žemesni nei  8 balai. 

7. Už dalyvavimą mokyklinėje olimpiadoje pagal biologijos dalyko vertinimo sistemą 

mokiniams skiriami papildomi taškai kaupiamajam vertinimui. 

8.  Olimpiados dalyviai apdovanojami padėkos raštais bei už prizines vietas – diplomais. 

9. Olimpiados nugalėtojai atstovauja gimnaziją rajoninėje olimpiadoje. 

 

                                                              IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

Už biologijos olimpiados organizavimą bei vykdymą atsakinga biologijos mokytoja  Irena 

Bogdevič. 

 

__________________________________ 
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2020 – 2021 M.M. ŠALČININKŲ R. BALTOSIOS VOKĖS ELIZOS OŽEŠKOVOS 

GIMNAZIJOS MOKYKLINĖS CHEMIJOS OLIMPIADOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. 2020 – 2021 m.m. Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos 8, IG – IVG 

klasių mokinių mokyklinės chemijos olimpiados (toliau – Olimpiada) nuostatai reglamentuoja 

chemijos olimpiados organizavimo ir vykdymo tvarką gimnazijoje.  
 

II OLIMPIADOS TIKSLAI 

1. Skatinti gabių mokinių domėjimąsi chemija. 

2. Ugdyti mokinių pažintinius interesus, praktinius mokymus, įgūdžius bei gebėjimus. 

3. Skatinti mokinius kritiškai mąstyti, kūrybiškai ir savarankiškai dirbti. 

 

 

 

III. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMAS 
1. Olimpiada vykdoma 8, IG – IVG klasių mokiniams. 

2. Olimpiados užduotys IG – IVG klasių mokiniams rengiamos lietuvių kalba, 8 klasių mokiniams  

- lenkų kalba. 

3. Olimpiados trukmė  2 valandos (nuo 9.00 iki 11.00 ). 

4. IG – IVG klasių mokiniams olimpiada organizuojama gruodžio mėnesyje ( iki 22 d.) 

8 klasių mokiniams -  kovo mėnesyje (iki 20 d.) 

5. Olimpiados užduotys vertinamos 40 taškais.  

6. Dalyvauti olimpiadoje gali kiekvienas mokinys, kurio chemijos dalyko žinių akademiniai 

įvertinimai yra ne  žemesni nei  8 balai. 

7. Už dalyvavimą mokyklinėje olimpiadoje pagal chemijos dalyko vertinimo sistemą 

mokiniams skiriami papildomi taškai kaupiamajam vertinimui. 

8. Olimpiados dalyviai apdovanojami padėkos raštais bei už prizines vietas – diplomais. 

9. Olimpiados nugalėtojai atstovauja gimnaziją rajoninėje olimpiadoje. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

1. Už chemijos olimpiados organizavimą bei vykdymą atsakinga chemijos mokytoja Irena 

Bogdevič. 

 

 

_________________________________ 
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2020 – 2021 M.M. ŠALČININKŲ R. BALTOSIOS VOKĖS ELIZOS OŽEŠKOVOS 

GIMNAZIJOS MOKYKLINĖS GEOGRAFIJOS OLIMPIADOS NUOSTATAI 

 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.  2020 – 2021 m. m. Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos 6 -8, IG – 

IIG klasių mokinių mokyklinės geografijos olimpiados (toliau – Olimpiada) nuostatai 

reglamentuoja geografijos olimpiados organizavimo ir vykdymo tvarką gimnazijoje. 

 

II OLIMPIADOS TIKSLAI 

1. Skatinti mokinius domėtis geografija, plėsti mokinių akiratį, darbą  su gabiaisiais 

mokiniais. 

2. Ugdyti mokinių kūrybinius polinkius ir gebėjimus, skatinti juos praktiniame gyvenime 

taikyti įgytas žinias ir įgūdžius, akcentuojant  svarbiausias ir aktualiausias lokalines bei globalines 

geografinio pobūdžio problemas. 

 

III. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMAS 

1. Olimpiada vykdoma 6 – 8, IG – IIG klasių mokiniams. 

2. Olimpiados užduotys 6-8 ir I-IIG vyks lietuvių kalba. 

3. Olimpiados trukmė  2 valandos (nuo 9.00 iki 11.00 ). 

4. IG – IIG klasių mokiniams olimpiada organizuojama sausio mėnesyje (iki 29 d.),  6-8 

klasių mokiniams – vasario 25 diena. 

5. Olimpiados užduotys vertinamos 30 taškais.  

6. Dalyvauti olimpiadoje gali kiekvienas mokinys, kurio geografijos dalyko žinių akademiniai 

įvertinimai yra ne  žemesni nei  8 balai. 

7. Už dalyvavimą mokyklinėje olimpiadoje pagal geografijos dalyko vertinimo sistemą 

mokiniams skiriami papildomi taškai kaupiamajam vertinimui. 

8.  Olimpiados dalyviai apdovanojami padėkos raštais bei už prizines vietas – diplomais. 

9. Olimpiados nugalėtojai atstovauja gimnaziją rajoninėje olimpiadoje. 

                                                             

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

1. Už 6-8 klasių ir IG – IIG klasių mokinių olimpiados organizavimą bei vykdymą atsakinga 

geografijos mokytoja Justyna Lialkė.  

 

 

_____________________________________ 
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2020 – 2021 M.M. ŠALČININKŲ R. BALTOSIOS VOKĖS ELIZOS OŽEŠKOVOS 

GIMNAZIJOS MOKYKLINĖS ISTORIJOS OLIMPIADOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. 2020 – 2021 m. m. Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos IIG – IVG 

klasių mokinių mokyklinės istorijos olimpiados (toliau – Olimpiada) nuostatai reglamentuoja 

istorijos olimpiados organizavimo ir vykdymo tvarką gimnazijoje.  

 

II OLIMPIADOS TIKSLAI 

1. Skatinti mokinius domėtis istorija, plėsti mokinių žinias ir istorijos problemų sprendimų 

gebėjimus; 

2. Padėti atsiskleisti geriausiai istoriją išmanantiems, ja besidomintiems mokiniams; 

3. Ugdyti mokinių konkurencingumo kompetencijas.  

 

III. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMAS 
1. Olimpiada vykdoma   I G- IVG klasių mokiniams. 

2. Olimpiados užduotys IG – IVG klasių mokiniams rengiamos lietuvių kalba,  

3. Olimpiados trukmė  2 valandos (nuo 9.00 iki 11.00 ). 

4. IG – IVG klasių mokiniams olimpiada organizuojama sausio mėnesį (iki sausio 25 dienos) .                        

5. Dalyvauti olimpiadoje gali kiekvienas mokinys, kurio istorijos  dalyko žinių akademiniai 

įvertinimai yra ne  žemesni nei  8 balai. 

6. Už dalyvavimą mokyklinėje olimpiadoje pagal istorijos dalyko vertinimo sistemą 

mokiniams skiriami papildomi taškai kaupiamajam vertinimui. 

7.  Olimpiados dalyviai apdovanojami padėkos raštais bei už prizines vietas – diplomais. 

8. Olimpiados nugalėtojai atstovauja gimnaziją rajoninėje olimpiadoje. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

1. Už IG – IVG klasių mokinių olimpiados organizavimą bei vykdymą atsakinga  istorijos 

mokytoja Laima Narodovskaja. 

 

____________________________________ 
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2020 – 2021 M.M. ŠALČININKŲ R. BALTOSIOS VOKĖS ELIZOS OŽEŠKOVOS 

GIMNAZIJOS MOKYKLINĖS LENKŲ   KALBOS OLIMPIADOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. 2020 – 2021 m. m. Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos 5 -8, IG – 

IVG klasių mokinių mokyklinės lenkų kalbos olimpiados (toliau – Olimpiada) nuostatai 

reglamentuoja lenkų kalbos olimpiados organizavimo ir vykdymo tvarką gimnazijoje.  
 

II. OLIMPIADOS TIKSLAI 

1. Ugdyti mokinių domėjimąsi lenkų kalba. 

2. Tobulinti lenkų kalbos žinias. 

3. Lavinti mokinių kūrybiškumą, saviraišką.  

 

III. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMAS 
1. Olimpiada vykdoma 5 – 8, IG – IVG klasių mokiniams. 

2. Olimpiados trukmė  5-8 kl. -1 ak. val.  5-8 kl. mokiniai rašo diktantą. 

3. Olimpiados trukmė  IG-IVG kl. - 3 ak. val.  Olimpiados užduotys  –testas ir rašinys. 

4. Olimpiada organizuojama III sausio mėnesio savaite. 

5. Olimpiados užduotys vertinamos balais. Už diktantą 5-8 kl. mokiniai vertinami 10 balų, 

už testą ir rašinį IG-IVG kl. mokinai vertinami 70 balų. 

6. Dalyvauti olimpiadoje gali kiekvienas mokinys, kurio lenkų kalbos dalyko žinių 

akademiniai įvertinimai yra ne  žemesni nei  8 balai. 

7. Už dalyvavimą mokyklinėje olimpiadoje pagal lenkų kalbos dalyko vertinimo sistemą 

mokiniams skiriami papildomi taškai kaupiamajam vertinimui. 

8. Olimpiados dalyviai apdovanojami padėkos raštais bei už prizines vietas – diplomais. 

9. Olimpiados nugalėtojai atstovauja gimnaziją rajoninėje olimpiadoje. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

1.Už 5 - 8 klasių mokinių olimpiados organizavimą atsakinga lenkų kalbos mokytoja  

Aleksandra  Bojarin, už  IG-IVG klasių mokinių olimpiados organizavimą atsakinga lenkų kalbos 

mokytoja Janina Snarska. 

 

 

____________________________________ 

 

 



PATVIRTINTA 

Šalčininkų r. Baltosios Vokės  

Elizos Ožeškovos gimnazijos 

Direktoriaus 

2020 m. spalio 30 d. 

įsakymu Nr. V1-181 

 

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO NA POZIOMIE ELIMINACJI 

SZKOLNYCH „KRESY” 

I. Cele i zadania: 

- Propagowanie języka i literatury polskiej wśród uczniów gimnazjum. 

- Stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych. 

II. Regulamin: 

 I etap konkursu recytatorskiego „KRESY” odbywa się w pierwszej połowie października. 

 Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru odpowiadającego założeniom konkursu 

czyli repertuar uczestników obejmuje 2 utwory pisarzy polskich w całości lub fragmentach (prozą 

lub wierszem). 

 Łączny czas wykonania nie może przekraczać 5 minut. 

 Uczestnicy konkursu występują w czterech kategoriach: 

Kategoria I – dzieci do lat 7, 

Kategoria II – dzieci od 8 do 12 lat, 

Kategoria III – młodzież od 13 do 15 lat, 

Kategoria IV – młodzież od lat 16.  

 Repertuar uczestników kategorii IV powinien posiadać jeden wiersz autorstwa Adama 

Mickiewicza. 

 Uczestnik nie może zmieniać repertuaru w trakcie trwania konkursu. 

 Uczestnik-laureat etapów II i III, zobowiązany jest do zmiany repertuaru prezentowanego 

wcześniej. 

 

III. Jury oceniać będzie recytatorów według następujących kryteriów: 

– dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów i możliwości wykonawcze recytatorów), 

– interpretacja utworów, 

– technika i wyrazistość wymowy, 

– ogólny wyraz artystyczny. 

 Utwory powinny prezentować jak najlepiej możliwości interpretacyjne recytującego. Należy 

zwrócić szczególną uwagę, aby utwory były zróżnicowane w treści i nastroju. 

IV. Uczestnicy eliminacji na poziomie gimnazjum otrzymują: 

- dyplomy uznania  i wyróżnienia; 

- gromadzą dodatkowe 40 punktów wg systemu oceniania przedmiotowego oraz 1-2 godziny 

działalności socjalnej. 

- udział i prezentacja gimnazjum w eliminacjach rejonowych. 

V. Organizatorami konkursu są nauczyciele poloniści:  

Janina Snarska, Aleksandra Bojarin. 
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2020-2021 M.M. ŠALČININKŲ R. BALTOSIOS VOKĖS ELIZOS OŽEŠKOVOS 

GIMNAZIJOS 

MOKYKLINĖS LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS OLIMPIADOS  NUOSTATAI 

 

II. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. 2020 - 2021 m. m. Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos 7 – 8, IG – 

IIG klasių  mokinių mokyklinės lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados  (toliau – Olimpiada) 

nuostatai reglamentuoja Olimpiados organizavimo ir vykdymo tvarką gimnazijoje. 

 

 

III. OLIMPIADOS TIKSLAI 

 

1. Skatinti gabius mokinius domėtis lietuvių kalba, literatūra ir kultūra. 

2. Ugdyti mokinių savimonę, jų vertybines nuostatas. 

3. Skatinti Olimpiados dalyvių kūrybingumą bei savarankišką ugdymąsi. 

 

 

IV. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMAS 

 

1. Olimpiada vykdoma 7 - 8, IG – IIG klasių koncentrų mokiniams.  

2. Olimpiados trukmė – 2 val. (nuo 9.00 iki 11.00)  

3. Mokiniams Olimpiada organizuojama sausio 12 d. 

4. Olimpiados užduotys vertinamos 50 taškų. 

5. Dalyvauti Olimpiadoje gali kiekvienas mokinys, kurio lietuvių kalbos ir literatūros žinios 

vertinamos ne  žemesniu nei  8 balu. 

6. Už dalyvavimą Olimpiadoje pagal lietuvių kalbos ir literatūros dalyko vertinimo sistemą 

mokiniams Tamo dienyne įrašomi dešimtukai. 

7.  Visi Olimpiados dalyviai apdovanojami padėkos raštais, o užėmę prizines vietas – 

diplomais. 

8. Olimpiados nugalėtojai atstovauja gimnaziją rajoninėje olimpiadoje. 

9. Darbus vertina lietuvių kalbos mokytojai, vedantys lietuvių kalbos ir literatūros pamokas 

gimnazijos 7, 8, IG, IIG klasių mokiniams. 

10. Įvertinti darbai mokiniams negrąžinami. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

Už lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados organizavimą bei vykdymą atsakingos lietuvių 

kalbos ir literatūros mokytojos – Daiva Gurstienė ir Agnieška  Bogdevič. 

 

 

_______________________________________
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2020 – 2021 M.M. ŠALČININKŲ R. BALTOSIOS VOKĖS ELIZOS OŽEŠKOVOS 

GIMNAZIJOS MOKYKLINĖS MATEMATIKOS OLIMPIADOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.  2020 – 2021 m. m. Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos 5 -8, IG – 

IVG klasių mokinių mokyklinės matematikos olimpiados (toliau – Olimpiada) nuostatai 

reglamentuoja matematikos olimpiados organizavimo ir vykdymo tvarką gimnazijoje.  

 

II OLIMPIADOS TIKSLAI 

1. Skatinti gabių mokinių domėjimąsi matematika. 

2. Lavinti  loginį mąstymą, išradingumą  bei matematinių  gebėjimų įsivertinimą. 

3.  Ugdyti mokinių konkurencingumą. 

 

III. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMAS 
1. Olimpiada vykdoma 5 – 8, IG – IVG klasių mokiniams. 

2. Olimpiados užduotys IG – IVG klasių mokiniams rengiamos lietuvių kalba, 5 – 8 klasių 

mokiniams  - lenkų kalba. 

3. Olimpiados trukmė  2 valandos (nuo 9.00 iki 11.00 ). 

4. IG – IVG klasių mokiniams olimpiada organizuojama sausio mėnesyje (iki 20 d.), 5– 8 

klasių mokiniams -  kovo 14 diena. 

5. Olimpiados užduotys vertinamos 20 taškais.  

6. Dalyvauti olimpiadoje gali kiekvienas mokinys, kurio matematikos dalyko žinių 

akademiniai įvertinimai yra ne  žemesni nei  8. 

7. Už dalyvavimą mokyklinėje olimpiadoje pagal matematikos dalyko vertinimo sistemą 

mokiniams skiriami papildomi taškai kaupiamajam vertinimui. 

8. Olimpiados dalyviai apdovanojami padėkos raštais bei už prizines vietas – diplomais. 

9. Olimpiados nugalėtojai atstovauja gimnaziją rajoninėje olimpiadoje. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

1. Už IG – IVG klasių mokinių olimpiados organizavimą bei vykdymą atsakinga 

matematikos mokytoja Lilija Dulko, 5 - 8 klasių mokinių - matematikos mokytoja Violeta Zalucka. 

 

___________________________________________ 
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Šalčininkų r. Baltosios Vokės  

Elizos Ožeškovos gimnazijos 
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2020 m. spalio 30 d. 

                                         įsakymu Nr. V1-181 

 

2020 – 2021 M.M. BALTOSIOS VOKĖS ELIZOS OŽEŠKOVOS GIMNAZIJOS 

MOKYKLINĖS FIZIKOS OLIMPIADOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.  2020 – 2021 m.m. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos 8, IG – IVG klasių 

mokinių mokyklinės fizikos olimpiados (toliau – Olimpiada) nuostatai reglamentuoja 

fizikos olimpiados organizavimo ir vykdymo tvarką gimnazijoje.  

 

II OLIMPIADOS TIKSLAI 

4. Skatinti mokinių domėjimąsi fizika, gilinti ir plėsti šio mokslo žinias, 

5. Skatinti mokinių kritinį mąstymą, grindžiamą tvirtomis gamtos mokslų žiniomis,  
                   3.  Ugdyti mokinių konkurencingumą. 

 

III. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMAS 
                    1.   Olimpiada vykdoma  8, IG – IVG klasių mokiniams. 

                    2.   Olimpiados užduotys IG – IVG klasių mokiniams rengiamos lietuvių kalba,  

                           8 klasių mokiniams  - lenkų kalba. 

                   3.   Olimpiados trukmė  2 valandos (nuo 9.00 iki 11.00 ). 

                   4.   IG – IVG klasių mokiniams olimpiada organizuojama sausio mėnesyje ( iki 20 d.),  

                         8 klasių mokiniams -  kovo 14 diena. 

10. Olimpiados užduotys vertinamos 20 taškais.  

11. Dalyvauti olimpiadoje gali kiekvienas mokinys, kurio fizikos dalyko žinių 

akademiniai įvertinimai yra ne  žemesni nei  8 balai. 

12. Už dalyvavimą mokyklinėje olimpiadoje pagal fizikos dalyko vertinimo sistemą 

mokiniams skiriami papildomi taškai kaupiamajam vertinimui. 

13.  Olimpiados dalyviai apdovanojami padėkos raštais bei už prizines vietas – 

diplomais. 

14. Olimpiados nugalėtojai atstovauja gimnaziją rajoninėje olimpiadoje. 

 

                                                              IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

2. Už 8, IG – IVG klasių mokinių olimpiados organizavimą bei vykdymą atsakinga 

fizikos mokytoja Valentina Bartoševič. 

 

 

__________________________



PATVIRTINTA 

Šalčininkų r. Baltosios Vokės  

Elizos Ožeškovos gimnazijos 

Direktoriaus 

2020 m. spalio 30 d. 

įsakymu Nr. V1-181 

 

 

2020 – 2021 M.M. ŠALČININKŲ R. BALTOSIOS VOKĖS ELIZOS OŽEŠKOVOS 

GIMNAZIJOS MOKYKLINĖS RUSŲ (UŽSIENIO) KALBOS OLIMPIADOS 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2020 – 2021 m. m. Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos IG – III G 

klasių mokinių mokyklinės užsienio kalbos (rusų) olimpiados (toliau – Olimpiada) nuostatai 

reglamentuoja užsienio kalbos (rusų) olimpiados organizavimo ir vykdymo tvarką gimnazijoje.  

 

II OLIMPIADOS TIKSLAI 

1. Ugdyti mokinių domėjimąsi užsienio (rusų) kalba, kitų tautų kultūra. 

2. Ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas. 

3. Skatinti mokinių kūrybiškumą, gebėjimą bendrauti  įvairiose situacijose  rusų kalba 

 

 

III. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMAS 
1. Olimpiada vykdoma IG – III G klasių mokiniams. 

2. Olimpiados užduotys IG – III G klasių mokiniams rengiamos remiantis antrosios užsienio 

kalbos Bendrosiomis programomis.  

3. Dalyviai atliks testą, kuriuo tikrinama mokinių kalbinė kompetencija: rašymas, skaitymas, 

kalbos vartojimas  

4. Olimpiados trukmė  2 valandos (nuo 9.00 iki 11.00 ). 

5. IG – III G klasių mokiniams olimpiada organizuojama sausio mėnesyje (iki 25 d.). 

6. Olimpiados užduotys vertinamos  taškais.  

7. Dalyvauti olimpiadoje gali kiekvienas mokinys, kurio rusų kalbos dalyko žinių                          

akademiniai įvertinimai yra ne  žemesni nei  8. 

8. Olimpiados dalyviai apdovanojami padėkos raštais bei už prizines vietas – diplomais. 

9. Olimpiados nugalėtojai atstovauja gimnaziją rajoninėje olimpiadoje. 

                                                              

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

1. Už IG – IIIG klasių mokinių olimpiados organizavimą bei vykdymą atsakinga rusų kalbos 

mokytoja Danuta Jermalovič. 

 

_____________________________ 
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2020-2021 M.M. ŠALČININKŲ R. BALTOSIOS VOKĖS ELIZOS OŽEŠKOVOS 

GIMNAZIJOS MOKYKLINIO KONKURSO ,,METŲ LAIKAI”  NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Mokinių kūrybinių darbų konkurso ,,Metų laikai “ nuostatai reglamentuoja: 

1. mokinių kūrybinių darbų konkurso ,, Metų laikai“ (toliau – konkursas) organizavimo tvarką; 

2. reikalavimus, teikiamiems kūrybiniams darbams (toliau – darbai); 

3. apdovanojimo tvarką. 

 

II .KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

Konkurso tikslas – sudaryti gimnazijos vaikams ir jaunimui galimybę išreikšti save bei ugdyti jų 

kūrybiškumą dailės raiškos priemonėmis. 

Konkurso uždaviniai: 

 Padėti meninių gabumų turintiems mokiniams realizuoti savo kūrybinius sumanymus. 

 Supažindinti gimnazijos visuomenę su mokinių kūrybiniais pasiekimais. 

 Skatinti mokinių individualumą, jo raišką atspindėti kūryboje. 

 Ugdyti kūrybiškumą, savarankiškumą; 

 Ugdyti bendradarbiavimo, projektinio darbo gebėjimus. 

 Plėtoti vaikų ir jaunimo užimtumą. 

 

IV.KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

1. Konkursas vykdomas vasario, kovo mėnesiais( nuo vasario 1d. iki kovo 31 d.) 

2.  Konkurse gali dalyvauti  visi gimnazijos mokiniai.   

3. Konkurso darbai vertinami trijose amžiaus grupėse: I amžiaus grupė – 1- 4 klasės; II amžiaus 

grupė – 5-8 klasės; III amžiaus grupė – 9-12 klasės. 

4. Už prizines vietas mokyniai apdovanuojami  – diplomais ir prizais. 

5. Už dalyvavimą konkurse iš dailės mokyniai gauna pažymius. 

6. Visų konkurso dalyvių piešiniai bus patalpinti gimnazijos svetainėje  . 

    

V. DARBŲ REIKALAVIMAI 

1. Darbai atliekami akvarele, guašu, grafinės raiškos priemonėmis arba mišria technika. 

2. Klijuoti koliažai ir kompiuteriu sukurti piešiniai nepriimami 

3. Darbų matmenys:  A3 arba A4 formatas.   

4. Kiekvieno darbo kitoje pusėje (apačioje dešinėje) apiforminama darbo metrika, kurioje Times 

New Roman 12 šr. nurodoma: darbo autoriaus vardas, pavardė, amžius, klasė, darbo pavadinimas, 

atlikimo technika. 

 

VI. DARBŲ VERTINIMAS 

1. Vertinant darbus  atsižvelgiama į darbo estetiškumą, originalumą, kūrybiškumą, temos 

atskleidimą. 

2. Konkurso  vertinimui yra sudaroma direktoriaus įsakymu  komisija.  

VII.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

1. Už konkurso organizavimą ir vykdymą atsakinga dailės mokytoja Liubovė Fedotova 

 

______________________________ 
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2020 – 2021 M.M. ŠALČININKŲ R. BALTOSIOS VOKĖS ELIZOS OŽEŠKOVOS 

GIMNAZIJOS PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSO  

LIETUVIŲ KALBOS NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. 2020 – 2021 m. m. Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos 1-4 klasių 

mokinių meninio skaitymo konkurso lietuvių kalba (toliau konkurso) nuostatai reglamentuoja 

konkurso organizavimo ir vykdymo tvarką gimnazijoje. 

II. KONKURSO TIKSLAI 

1. Skatinti ir ugdyti mokinių kūrybiškumą, originalumą, lavinti estetinį jausmą. 

2. Ugdyti ir puoselėti meninio žodžio suvokimą. 

3. Skatinti gimnazijos moksleivių kultūrinį gyvenimą, puoselėti tautinį jausmą. 

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

1. Konkurso dalyviai - 1-4 klasių mokiniai. 

2. Konkurso organizavimo tvarka: 

2.1. Pradinių klasių mokinių lietuvių kalbos mokytoja padeda mokiniams išsirinkti poezijos ar 

prozos tekstus. Mokinius konsultuoja, padeda ruoštis.  

2.2. Skaitovai atmintinai skaito pasirinkto žanro (poezijos ar prozos) kūrinį arba ištrauką. 

Kūrinį skaito lietuvių kalba.  

2.3.Mokiniai gali rengti ir literatūrinę kompoziciją. Papildomai naudoti scenines / teatrines 

raiškos priemones (garsus, muziką, šviesas, kostiumus, kt.). 

2.4. Skaitovo programos trukmė 3-6 min.; literatūrinės kompozicijos trukmė iki 8 min. 

2.5. Konkurso nugalėtojai atstovauja gimnaziją rajono meninio skaitymo konkurse. 

3. Konkurso organizavimo laikas, vieta ir tvarka: 

3.1. Konkursas vyks 2020 m. kovo 23 d. 13.00-14.00 val. gimnazijos aktų salėje. 

3.2. Dalyvis prieš skaitydamas kūrinį pasako savo vardą ir pavardę, kūrinio autorių, 

pavadinimą.  

4. Dalyvių vertinimas ir apdovanojimas: 

4.1. Dalyvius vertina gimnazijos konkurso organizatorių sudaryta komisija. 

4.2. Skiriamos 3 prizinės vietos kiekvienoje kategorijoje: 

Apdovanojami:  

 1-2 klasių mokiniai (I, II, III vieta) -  diplomais; 

 3-4 klasių mokiniai (I, II, III vieta) – diplomais;  

 visi dalyviai – padėkos raštais 

4.3 Vertinimo kriterijai:  

 kūrinio perteikimo savitumas, meniškumas, artistiškumas, sceninė laikysena; 

 kalbos taisyklingumas; 

 žodžių išmokimas. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

1. Už 1 – 4 klasių mokinių konkurso organizavimą bei vykdymą atsakinga lietuvių kalbos 

mokytoja Jurgita Milošienė. 

 

______________________________________ 
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