
 

  PATVIRTINTA 

  Kelmės rajono Liolių pagrindinės mokyklos 

  direktoriaus 2022 m. balandžio 11  d. 

                                     įsakymu Nr.  V-80 

 

KELMĖS RAJONO  LIOLIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE ORGANIZUOJAMOS 

RAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ 5-8 KLASIŲ MOKINIŲ GAMTOS VIKTORINOS  

 

„PAVASARIO SAULĖ NUŠVITO MEILIAI...“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

   1. Viktorinos nuostatai reglamentuoja tikslus, dalyvius, organizavimo tvarką ir sąlygas.  

 

II. VIKTORINOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

2. Tikslas – lavinti mokinių gebėjimą susisteminti, atgaminti turimas žinias, teoriją pritaikyti 

praktikoje, skatinti mokinių saviraišką, kūrybingumą, gebėjimą dirbti komandoje. 

             Uždaviniai: 

2.1. Stiprinti mokinių motyvaciją mokytis gamtos mokslų dalykų. 

2.2. Kelti gamtamokslinių žinių lygį, atskleisti mokinių kūrybinius gebėjimus.  

2.3. Skatinti tarpmokyklinį bendravimą ir bendradarbiavimą 

 

III. ORGANIZATORIAI 

 

3.1.  Danguolė Viršilienė, biologijos mokytoja metodininkė, chemijos vyresn. mokytoja; 

3.2. Marius Špokas, fizikos ir informacinių technologijų vyresn. mokytojas; 

3.2. Kelmės švietimo pagalbos tarnyba. 

 

IV. DALYVIAI 

 

      4. Komandą sudaro penki  5-8 klasių mokiniai: po vieną iš kiekvienos klasės ir penktą narį mokykla 

pasirenka savo nuožiūra. 

 

V. ORGANIZAVIMO VIETA , LAIKAS IR TVARKA 

 

      5.1. Viktorina vyks 2022 m. gegužės 6 d. Liolių pagrindinėje mokykloje (Nepriklausomybės g., 31 

Liolių miestelis, Kelmės rajonas). 



      5.2.  Viktorinos  pradžia 10 val. (kviečiame atvykti 9.45 val.). Viktorinos pabaiga 12 val. 

 

      5.3. Visos užduotys bus atliekamos principu „čia ir dabar“, todėl atskiro pasiruošimo nereikia. 

Svarbiausia – kūrybiškumas, aktyvumas, geranoriškumas, turimų žinių atgaminimas ir noras smagiai 

praleisti laiką. 

 

 

VI.  DALYVIŲ  REGISTRACIJA 

 

1.  Registracija vykdoma el. paštu danguolevirsiliene@gmail.com arba telefonu 868574743 iki 

2022 m. gegužės 2 d. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

       1. Viktorinos metu komandų atliktas užduotis vertins komisija. 

       2. Laimėjusios komandos gaus mokyklos direktoriaus diplomus ir atminimo dovanėles. 

       3. Mokytojai gaus Kelmės švietimo pagalbos tarnybos  dalyvio pažymas. 

       4. Dalyvavusios mokyklos bus apdovanotos padėkomis ir atminimo dovanėlėmis. 

       5.  Kiekvienas dalyvis turi būti vadovo supažindintas ir sutikęs, kad renginio organizatoriai visas 

renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti, 

pvz., socialiniuose tinkluose, internetinėje svetainėje ir kt. Komandoje esant mokinių nesutikusių su 

šia sąlyga, vadovas privalo perspėti renginio organizatorius.  

 

______________________ 
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