
PATVIRTINTA 

Prienų rajono savivaldybės 

administracijos 

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 

2021 m. gruodžio 9 d. 

įsakymu Nr. STĮ-87 

  

 

PRIENŲ RAJONO MOKYKLŲ 1–4 KLASIŲMOKINIŲRENGINIO  

,,TYRĖJŲ DIENA“ 

NUOSTATAI 

 

I  SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Prienų rajono mokyklų 1–4 klasių mokinių renginys „Tyrėjų diena“ Prienų r. 

Išlaužo pagrindinėje mokykloje organizuojama remiantis Prienų rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. A3-949  „Dėl Prienų rajono vaikų ir 

mokinių rajoninių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių ir sporto varžybų planų tvirtinimo“ 

patvirtintu „Prienų rajono vaikų ir mokinių rajoninių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių  2021–

2022mokslo metų  planu“. 

2. Prienų rajono mokyklų 1–4 klasių mokinių renginys „Tyrėjų diena“ nuostatai 

parengti vadovaujantis Išlaužo pagrindinės mokyklos Metodinės tarybos 2021–2022 m. m.veiklos 

programa. 

 3. Nuostatai reglamentuoja renginio tikslą, uždavinius, dalyvius, rengėjus, 

organizavimo tvarką, reikalavimus pranešimams, baigiamąsias nuostatas. 

 

II  SKYRIUS 

TIKSLAS 

4. Plėtoti mokinių tyrimines, gamtamokslines, informacinių technologijų naudojimo 

kompetencijas, ugdyti lyderių savybes. 

 

III  SKYRIUS 

 UŽDAVINIAI 

 

 5. Formuoti mokinių tiriamosios veiklos, mokslinio ir kritinio mąstymo, informacinių 

technologijų valdymo įgūdžius.  

6. Dalintis atliktais gamtamokslinio ugdymo tyrimais. 
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7. Skatinti rajono mokyklų mokinių bendravimą ir bendradarbiavimą. 

 

IV  SKYRIUS 

DALYVIAI 

8. Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai 1–4 kl. mokiniai ir  

mokytojai. 

 

V  SKYRIUS 

RENGINIO ORGANIZAVIMOTVARKA 

 

9.Renginį „Tyrėjų diena“ organizuoja Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos pradinių 

klasių mokytojai, biologijos mokytojai, Prienų švietimo pagalbos tarnyba. 

10. Renginys vyks 2022 m. sausio 26 d. 10.00 val. nuotoliniu būdu, naudojantis 

ZOOM platforma. Prisijungimo nuoroda bus atsiųsta į nurodytą  dalyvio anketoje elektroninį paštą. 

11. Užpildytą registracijos anketą (1 priedas) siųsti iki 2022 m. sausio 17 d. 

elektroniniu paštu knasienelina5@gmail.com 

12.Kiekvienaiį renginį užsiregistravusiai mokyklai bus išsiųsta preliminari programa. 

 

VI  SKYRIUS 

 REIKALAVIMAI PRANEŠIMAMS 

 

13. Renginio pranešimai: 

13.1. pranešimus rengia ir pristato Prienų rajono bendrojo ugdymo  mokyklų 1–4 

klasių mokiniai; 

13.2. pranešimo tema – ,,Gamtamoksliniai tyrimai“(bandymai, eksperimentai, 

stebėjimai ir kt.), laikas -iki 5 minučių; 

13.3. pranešimų forma ZOOM platformoje gali būti viena iš šių: 

13.3.1.pranešimas; 

13.3.2.eksperimento (bandymo) demonstravimas; 

13.3.3.vaizdo įrašas; 

13.3.4.kitos kūrybinės formos. 

 

VII  SKYRIUS 

KONFERENCIJOS DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

14. Mokiniai, skaitantys pranešimą, apdovanojami organizatorių padėkomis.  

mailto:knasienelina5@gmail.com
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15. Mokytojai, parengę mokinius, apdovanojami organizatorių padėkomis. 

 

VIII  SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

14. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti renginio  nuostatus. 

 

IX  SKYRIUS 

PAPILDOMA INFORMACIJA 

15. Papildoma informacija teikiama tel.8 687 743 33, 8 611 62 585; 

el. paštu knasienelina5@gmail.com. 

 

 

_____________________________ 
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Priedas Nr.1 

 

 

PRIENŲ RAJONO MOKYKLŲ 1-–4 KLASIŲ MOKINIŲ RENGINIO  

,,TYRĖJŲ DIENA“ 

REGISTRACIJOS  ANKETA 

 

 

 

Mokykla 

 

 

 

Pranešėjų vardai, pavardės, klasės 

 

 

 

Paruošusio mokinius mokytojo vardas, 

pavardė, 

kontaktai – telefono numeris, 

elektroninio  pašto  adresas 

 

 

Pranešimo ar pristatymo tema 

 

 

 

Pranešimo ar pristatymo forma 

 

 

 


