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VILNIAUS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJA 

 

VILNIAUS APSKRITIES BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 

6-8 KLASIŲ MOKINIŲ MATEMATIKOS — INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ 

PIEŠINIŲ KONKURSO „MATEMATINIS PEIZAŽAS“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Vilniaus apskrities bendrojo ugdymo mokyklų 6-8 klasių mokinių matematikos ir 

informacinių technologijų konkurso nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, 

organizavimo tvarką bei darbų vertinimo tvarką, laimėtojų nustatymą ir jų paskatinimą. 

 

II. TIKSLAS 

2.1. Paskatinti mokinius kūrybiškai pažvelgti į matematiką, rasti ir su teksto rengykle 

išreikšti savitas, drąsias, patrauklias matematikos interpretacijas. 

 

III. DALYVIAI 

3.1. Konkursas skiriamas Vilniaus apskrities bendrojo ugdymo mokyklų 6-8 klasių 

mokiniams, besidomintiems matematika ir informacinėmis technologijomis.  

 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

4.1. Konkursą organizuoja Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos mokytojai: 

matematikos mokytoja metodininkė Rita Raižienė (rita.raiziene@super.lt)  

informacinių technologijų vyr. mokytoja Natalja Švaibovič (natalj_a@inbox.lt) 

matematikos mokytoja Odeta Janušaitienė (odeta.janusaitiene@gmail.com) 

informacinių technologijų vyr. mokytojas Pavel Stefanovič (stefanovic.pavel@gmail.com)  

4.2. Konkursiniai darbai pateikiami adresu: konkurso.piesiniai@gmail.com iki sausio 25d. 

4.3. Kartu su konkurso darbai turi būti pateikta dalyvio anketa (priedas Nr.1) 

4.4. Vienas dalyvis konkursui gali pateikti TIK vieną darbą, dalyvių skaičius neribotas. 
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V. KONKURSINIŲ DARBŲ VERTINIMAS 

5.1. Darbai vertinami atsižvelgiant į jų kūrybiškumą, originalumą, meniškumą, 

interpretacijos brandumą, temos atskleidimą. 

5.2. Atskirai bus vertinami IT ir matematikos reikalavimai darbui: 

a) Darbas turi būti padarytas TIK iš figūrų (angl. Shapes), galima įkelti tekstą arba 

„WordArt“ objektą. 

b) Panaudoti užpildo efektai ir kiti figūrų formatavimo būdai. 

c) Įkeltas puslapio fonas. 

d) Lapas A4 formato, piešinys užpildo visą lapą. 

e) Pačiame darbe neturi būti mokinių vardų bei pavardžių. 

f) Darbe turi būti panaudoti matematiniai elementai: skaičiai, ženklai, išraiškos, 

geometrinės figūros ir pan. 

5.3.  Bus vertinami tik tie darbai, kurie atitiks konkurso tematiką ir reikalavimus. 

 

VI. KONKURSO LAIMĖTOJAI 

6.1. Konkurso laimėtojai bei juos ruošę mokytojai bus apdovanojami diplomais ir prizais. 

6.2. Visiems dalyvaujantiems mokytojams ir mokiniams, bus įteikti pažymėjimai, 

patvirtinantys dalyvavimą Vilniaus apskrities konkurse. 

6.3. Konkurso rezultatai bus paskelbti Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos svetainėje 

http://www.daukantoprogimnazija.vilnius.lm.lt/ iki 2015m. vasario 14 d. 

6.4. Konkurso laimėtojai bus informuoti asmeniškai nurodytais registracijoje kontaktais. 

 

 

____________________________ 
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Priedas Nr. 1 

 

Konkurso 

„Matematinis Peizažas“                                            

DALYVIŲ ANKETA 

 

Duomenys apie mokyklą: 

 

Mokyklos pavadinimas  

Mokyklos adresas  

Mokyklos telefonas, 

faksas 

 

 

Duomenys apie dalyvaujantį mokytoją: 

 

Vardas, pavardė  

Dėstomas dalykas  

El. pašto adresas  

Telefonas  

Duomenys apie mokytojo ugdytinius: 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Klasė 

 

Tekstinio dokumento 

pavadinimas 

(pvz.: vardas.doc) 

Darbo pavadinimas 

 

1.  
 

   

2.  
 

   

3.  
 

   

4.  
 

   

5.  
 

   

6.  
 

   

Duomenys apie dalyvaujantį mokytoją: (Jeigu iš tos pačios mokyklos dalyvauja keli mokytojai) 


