
 

 

PATVIRTINTA 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos  

direktoriaus 2023 m. sausio 27 d.  

įsakymu Nr. V-15 

 

KELMĖS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 3–4 KLASIŲ MOKINIŲ 

MATEMATIKOS OLIMPIADOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Matematikos olimpiada (toliau Olimpiada) organizuojama Kelmės rajono bendrojo 

ugdymo mokyklų 3–4 klasių mokiniams. 

2. Olimpiados nuostatai reglamentuoja dalyvavimo, organizavimo, vertinimo ir nugalėtojų 

apdovanojimo tvarką. 

3. Olimpiadą organizuoja Kelmės švietimo pagalbos tarnyba, Kelmės „Kražantės“ 

progimnazija, Kelmės rajono pradinių klasių mokytojų metodinis būrelis. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Olimpiados tikslas: skatinti mokinių domėjimąsi matematika ir plėtoti matematines 

kompetencijas.   

5.  Olimpiados uždaviniai: 

5.1. ugdyti mokslinį kritinį mąstymą; 

5.2. stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis ir savarankiškumą; 

5.3. ugdyti matematinę kultūrą ir mąstymą. 

 

III. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMAS 

 

6.  Olimpiada vyksta 2 etapais: 

6.1.  I etapas – Olimpiada vyksta kiekvienoje mokykloje. 

6.2. II etapas – rajoninė Olimpiada vyks 2023 m. balandžio 4 d. 9.00 val. Kelmės 

„Kražantės“ progimnazijoje. Joje kviečiami dalyvauti Kelmės rajono bendrojo ugdymo mokyklų 3–

4 klasių mokiniai atrinkti mokyklose. Iš kiekvienos mokyklos dalyvauja po 2 mokinius: 2 (du) – 3 

klasės mokiniai, 2 (du)  – 4 klasės mokiniai. 

7. Olimpiadoje naudojamos užduotys, atsiųstos LPMO (Lietuvos pradinukų matematikos 

olimpiada). 

8. Užduotys atliekamos savarankiškai rengėjų pateiktuose užduočių atlikimo lapuose. 

8.1. Užduočių atlikimo metu dalyviai gali naudotis tik įprastomis rašymo ir braižymo  

priemonėmis (parkeris, pieštukas, liniuotė). 



 

 

9. Užduotims atlikti skiriama 60 min. 

10. Dalyvių paraiškas (Priedas Nr.1) siųsti iki 2023 m. kovo 20 dienos, el. p. 

edita.dzvankauskiene@kelmespt.lt  

 

IV. DARBŲ VERTINIMAS  

 

11. Dalyvių darbus vertina Kelmės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus įsakymu 

sudaryta komisija. 

12. Darbai vertinami Olimpiados vykdymo dieną. 

13. Vertinamas užduoties atlikimas ir rezultatas. Jei užduotyje nurodoma pateikti atlikimo  

aprašymą, be atlikimo aprašymo pateiktas rezultatas nevertinamas. 

14. Olimpiados nugalėtojais tampa daugiausiai taškų surinkę dalyviai. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Apie Olimpiados rezultatus mokyklos bus informuojamos elektroniniu paštu. 

16. Visi Olimpiados dalyviai apdovanojami Kelmės „Kražantės“ progimnazijos 

direktoriaus padėkomis. 

17. Olimpiados I, II, III vietos laimėtojai  apdovanojami Kelmės švietimo pagalbos 

tarnybos direktoriaus padėkomis.  

________________________ 
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Priedas Nr. 1.  

Eil. 

Nr. 
Mokyklos pavadinimas 

Mokinio vardas, 

pavardė 

Mokytojo, 

parengusio mokinį, 

vardas, pavardė, 

kvalifikacinė 

kategorija 

Pastabos 

     

     

     

     

     

 


