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MAŽOSIOS GAMTOS OLIMPIADOS „PELĖDŽIUKAS 2023“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mažosios gamtos olimpiados „Pelėdžiukas 2023“ (toliau – Olimpiada) nuostatai 

reglamentuoja Olimpiados tikslą, dalyvius, registraciją, organizavimo, vertinimo ir apdovanojimų 

tvarką. 

2. Olimpiadą organizuoja Panevėžio gamtos mokykla. 

3. Olimpiados tikslas – skatinti aplinkosauginių žinių, gebėjimų, kompetencijų ugdymą(si), sieti 

vaikų patirtį, išgyvenimus, jutiminį suvokimą su juos supančiu pasauliu, gebėjimu įgytas žinias taikyti 

praktinėje veikloje. 

 

II. DALYVIAI IR REGISTRACIJA 

 

4. Olimpiados dalyviai – bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasių mokiniai. Dalyviai skirstomi į 

dvi amžiaus grupes: 1-2 klasių  ir 3-4 klasių. 

5. Mokykla į Olimpiadą gali siųsti ne daugiau 2 dalyvių (po 1 dalyvį iš kiekvienos amžiaus 

grupės). 

6. Teisę dalyvauti Olimpiadoje turi mokiniai, kuriuos jų mokytojai iki 2023 m. vasario 8 d. 

užregistravo el. paštu pgmkonkursai@gmail.com, pateikdami dalyvio kortelę (1 priedas), dalyvio tėvų 

sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (2 priedas), bei mokytojo sutikimą dėl asmens duomenų 

tvarkymo (3 priedas). 

 

III. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMAS 

 

7. Olimpiada vyks: 

7.1. 3-4 klasių mokiniams – vasario 21 d. 14.30 val.; 

7.2. 1-4 klasių mokiniams – vasario 23 d. 14.30 val. 

8. Olimpiados metu dalyviai atliks 5 užduotis. 

9. Olimpiados užduotys bus pateiktos raštu, kiekvienas teisingas užduoties atsakymas bus 

vertinamas 1 balu. 

10. 1 ir 3 klasės Olimpiados dalyviai gaus papildomą „amžiaus“ balą. 

11. Olimpiados dalyviai galės gauti papildomą „laimės“ balą, jei burtų keliu jiems teks galimybė 

atlikti papildomą užduotį. 

12. Olimpiados trukmė – 1,5 val. 

 

IV. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

 

13. Dalyvių užduotis vertins Panevėžio gamtos mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta 

komisija. 

14. Olimpiados laimėtojais kiekvienoje amžiaus grupėje taps 3 dalyviai, surinkę daugiausiai balų. 

15. Olimpiados laimėtojai apdovanojami diplomais ir prizais. 
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16. Padėkos Olimpiados dalyviams ir pažymos mokytojams, inicijavusiems ugdytinių 

dalyvavimą, bus įteikti Olimpiados metu. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Papildoma informacija teikiama tel. Nr. 8 45 577521 arba el. paštu 

pgmkonkursai@gmail.com. 

18. Informacija apie olimpiadą skelbiama Panevėžio gamtos mokyklos internetinėje svetainėje 

www.gamtosmokykla.lt – Naujienos. 

19. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti šiuos Nuostatus. 
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