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LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ KONKURSO 

„ŽIBURYS – POPULIARINKIME MATEMATIKĄ“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Lietuvos jaunųjų matematikų konkurso „Žiburys – populiarinkime matematiką“ (toliau 

– konkurso) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, uždavinius, dalyvavimo sąlygas, registraciją, 

konkurso vykdymą, laiką ir vietą, užduočių parengimą ir vertinimą, dalyvių ir nugalėtojų 

apdovanojimą. 

2. Konkursą organizuoja Prienų „Žiburio“ gimnazija ir Prienų švietimo pagalbos tarnyba. 

3. Konkurso informaciniai partneriai – Prienų krašto ir Birštono laikraščiai „Krašto 

Vitrina“, „Gyvenimas“, „Naujasis Gėlupis“. 

 

II SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAI 

4. Populiarinti matematiką kaip vieną iš pagrindinių dalykų, lavinančių mokinių 

aukštesniuosius mąstymo gebėjimus. 

5. Ugdyti sveiką konkurenciją, bendravimą ir bendradarbiavimą.  

6. Motyvuoti mokinius domėtis tiksliaisiais mokslais. 

7. Priimti iššūkius kaitai ir puoselėti Lietuvos jaunųjų matematikų konkurso  „Žiburys“ 

ilgametes tradicijas. 

 

III SKYRIUS 

KONKURSO UŽDAVINIAI 

8. Tobulinti savarankiško mąstymo, sprendžiant sudėtingus uždavinius, įgūdžius. 

9. Surasti ir ugdyti talentingus matematikai mokinius ir skatinti mokytojų iniciatyvą. 

10. Aktyvinti rajono ir šalies matematikos mokytojų bendravimą ir bendradarbiavimą, 

dalintis gerąja darbo patirtimi. 

 



IV SKYRIUS 

KONKURSO DALYVIAI 

11. Konkurse dalyvauja Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 (gimnazijos I-IV 

klasių) mokiniai.  

12. Prienų rajonui atstovauja 8 ir 9–12 (gimnazijos I–IV) klasių mokiniai. 

13. Konkurse dalyvaujančių mokinių skaičius neribojamas. 

 

V SKYRIUS 

DALYVIŲ REGISTRACIJA 

14. Mokyklos ar gimnazijos (toliau – mokyklos) į konkursą registruojasi užpildydamos 

registracijos formą Registracija į konkursą iki 2021 m. lapkričio 19 d. 

 

VI SKYRIUS 

KONKURSO VYKDYMAS, LAIKAS IR VIETA 

16. Konkursas vykdomas 2021 m. lapkričio 25 d. 12.00 val. užsiregistravusioje 

mokykloje. 

17. Užduotys užsiregistravusioms mokykloms išsiunčiamos atsakingam asmeniui jų 

pateiktu elektroninio pašto adresu lapkričio 25 d. iki 11.30 val. 

18. Mokiniai užduotis atlieka individualiai (ne komandoje) ir savarankiškai, prižiūrimi 

mokyklos organizatorių paskirtų stebėtojų. 

19. Užduočių atlikimo trukmė – 2,5 valandos.  

20. Užduočių vertinimo instrukcijos, Vertinimo rezultatų suvestinės forma bei mokiniams 

prizininkams skirtos padėkos, parengtos konkurso organizatorių, užsiregistravusioms mokykloms 

bus išsiųstos atsakingam asmeniui registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu lapkričio 

25 d. iki 14.30 val.  

 

VII SKYRIUS  

KONKURSO UŽDUOČIŲ RENGIMO IR VERTINIMO TVARKA  

21. Konkurso užduotis ir užduočių vertinimo kriterijus parengia Prienų „Žiburio“ 

gimnazijos bei Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos matematikos mokytojai. 

22. Kiekvienai klasių grupei parengiamos šešios užduotys, prie kiekvienos užduoties 

nurodomas galimų surinkti taškų skaičius 

23. Maksimalus galimų surinkti taškų skaičius – 30. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgqRSl1lnTeXbIlopACIqvkcbTIuitp_Wae6MFxwbqubny0g/viewform


24. Kiekviena užsiregistravusi mokykla sudaro vertinimo komisiją ir vertina mokinių 

darbus. Kiekvieno mokinio darbą įvertina du mokytojai. 

25. Konkurso rezultatai tvirtinami dalyvavusios mokyklos direktoriaus įsakymu, 

remiantis konkurso vertinimo komisijos pateikta Vertinimo rezultatų suvestine.  

 

VIII SKYRIUS  

DALYVIŲ IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS  

26. I–III vietas kiekvienoje klasių grupėje užėmę konkurse dalyvavusios mokyklos 

mokiniai apdovanojami Prienų „Žiburio“ gimnazijos parengtais diplomais, kuriuose mokyklos 

vertinimo komisija įrašys konkurso nugalėtojų vardą, pavardę ir vietą. 

27. Kiekvienas vertinimo komisijos narys apdovanojamas Prienų rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo padėkos raštais. 

28. Gausiausiai dalyvavusios mokyklos ir Prienų rajono mokyklos apdovanojamos LR 

Seimo nario Andriaus Palionio padėkos raštais. 

29. Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo ir LR 

Seimo nario Andriaus Palionio padėkos raštai bus išsiųsti į mokyklas nurodytu adresu iki 2021 

gruodžio 20 dienos. 

 

IX SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

30. Išsamesnę informaciją apie konkursą teikia mokytoja Aldona Ūsienė, mob. tel. +370 

682 12278. 

 

______________________________ 

 

 


