
            PATVIRTINTA 

            Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos  

            direktoriaus 2022 m. spalio 31  d.  

įsakymu Nr. M–94 

 

 

ŠIAULIŲ STASIO ŠALKAUSKIO GIMNAZIJA  

 

MATEMATIKOS KOMANDINIO KONKURSO, SKIRTO ŠIAULIŲ STASIO 

ŠALKAUSKIO GIMNAZIJOS ĮSTEIGTAM  PRIZUI LAIMĖTI, 

NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAI 

 

1. Skatinti  mokinių domėjimąsi matematika. 

2. Ugdyti mokinių komandinio darbo, skaitmenines, pažinimo bei kūrybiškumo 

kompetencijas. 

3. Skatinti jaunųjų matematikų loginį mąstymą. 

 

II SKYRIUS 

KONKURSO DALYVIAI 

 

4. Konkurso dalyviai  5–12 (I–IV) klasių mokiniai iš Lietuvos ir užsienio mokyklų. 

4.1. 5–8 klasių komandą sudaro 5 mokiniai (po vieną iš 5, 6, 7, 8 klasių, vienas iš bet 

kurios minėtųjų klasių). 

4.2. 9–12 (I–IV) klasių komandą sudaro 5 mokiniai (po vieną iš 9(I), 10(II), 11(III), 12(IV)  

klasių, vienas iš bet kurios minėtųjų klasių). 

 

III SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZATORIAI 

 

5. Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija, S. Šalkausko g. 3,  76288-LT  Šiauliai,  tel. 

+37065259221, elektroninis paštas gimnazija@salkauskis.lt. 

 

IV SKYRIUS 

REGISTRACIJA 

 

6. Mokyklos, norinčios dalyvauti  konkurse, užsiregistruoja  iki 2022 m. lapkričio 11 d. 

7. 2022 m. lapkričio 11 d. 17 val.  registracija stabdoma. Apie užregistravimą į konkursą 

bus informuojama el. paštu, nurodytu registracijos metu. 

8. Registruojantis reikia užpildyti registracijos formą adresu 

https://forms.gle/N5bnvjXCvW2vFs5P9 (siūlome nuorodą kopijuoti ir įkelti į naršyklę) arba 

gimnazijos internetinėje svetainėje www.salkauskis.lt, nurodant kiekvieno konkurse dalyvausiančio 

mokinio mokyklą, vardą, pavardę, klasę, elektroninio pašto adresą, rekomenduojamo mokytojo į 

vertinimo komisiją duomenis. 

 

V SKYRIUS 

KONKURSO VYKDYMO LAIKAS IR EIGA 

 

9. Konkursas vyks  2022 m. lapkričio 17 d., 14.00-16.30 val. 

https://forms.gle/N5bnvjXCvW2vFs5P9?fbclid=IwAR0OlgYiq3cMcgeNZ7qZoLx7PJIiUTpFzlmFfqc7hqTqwgxwQlL2oNHPzFc
http://www.salkauskis.lt/
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10. Komandoms iš Lietuvos mokyklų konkursas vyks Stasio Šalkauskio gimnazijoje, o 

komandoms iš užsienio mokyklų – nuotoliniu būdu Zoom platformoje. 

11. 14.00 val. – konkurso atidarymas Stasio Šalkauskio gimnazijos aktų salėje. 

12. 14.30 val. – užduočių sprendimo pradžia, 16.30 val. – užduočių sprendimo pabaiga. 

13. Lietuvos mokyklų komandų darbą kabinetuose stebi konkurso vykdytojai, o užsienio 

mokyklų komandų darbas vykdytojų stebimas Zoom platformoje. 

14. Lietuvos mokyklų komandos užduočių sprendimus atiduoda konkurso vykdytojams, o 

užsienio mokyklų komandos nufotografuotus sprendimus iki 2022-11-17 16.50 val. atsiunčia el. 

paštu gimnazija@salkauskis.lt 

15. 14.30-16.30 val. mokytojams, atlydėjusiems mokinius į konkursą, vyks matematikos 

komandinio konkurso, skirto Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos įsteigtam  prizui laimėti, 

užduočių vertinimo instrukcijų aptarimas. 

 

VI SKYRIUS 

KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS IR SAUGOJIMAS 

 

16. Darbai tikrinami ir vertinami Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijoje. Mokytojai, 

pakviesti dirbti vertinimo komisijoje, gaus atskirus pranešimus elektroniniu paštu, nurodytu 

registracijos formoje.  

17. Rezultatai skelbiami iki 2022 m. gruodžio 1d. Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos 

internetinėje svetainėje www.salkauskis.lt 

18. Mokinių darbai koduojami. Įvertinti darbai tampa organizatorių nuosavybe ir saugomi 

3 mėn. 

19. Uždavinių sąlygos lieka dalyviams. 

 

VII SKYRIUS 

KONKURSO VERTINIMO KOMISIJOS 

 

20. Kiekviena konkurse dalyvaujanti mokykla rekomenduoja po vieną vertinimo 

komisijos narį (matematikos mokytoją). 

21. Konkurso vertinimo komisijos (5–8 kl. ir 9–12 (I-IV) kl.)  sudaromos iš konkurse 

dalyvaujančių bei konkursą organizuojančios mokyklos mokytojų.  

22. Komisijų (5-8 kl. ir 9-12 (I-IV) kl.) pirmininkai – konkursą organizuojančios Šiaulių 

Stasio Šalkauskio gimnazijos  matematikos mokytojai. 

 

VIII SKYRIUS 

KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

23. 5–8 klasių ir 9–12 (I-IV) klasių komandoms nugalėtojoms įteikiami Šiaulių Stasio 

Šalkauskio gimnazijos įsteigti prizai. 

24. Vertinimo komisijoje dirbantys mokytojai gauna metodinės veiklos pažymas. 

 

 

______________________________________ 
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