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PRIENŲ RAJONO GIMNAZIJŲ ŠVENTĖS-PROTŲ MŪŠIO ,,SMAGU ŽINOTI...“, 

 SKIRTO  JIEZNO GIMNAZIJOS GIMTADIENIUI, 

 NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja Prienų rajono gimnazijų šventės-protų mūšio ,,Smagu 

žinoti...“ tikslą ir uždavinius, reikalavimus dalyviams, organizavimo  tvarką, rėmėjus. 

2. Renginys skiriamas Jiezno gimnazijos gimtadieniui paminėti. 

                

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Renginio tikslas – dalyvaujant šventėje-protų mūšyje, telkti Prienų rajono gimnazijas 

ir Jiezno gimnazijos partnerius iš Alytaus r. Butrimonių ir Kaišiadorių r. Kruonio gimnazijų, sudaryti 

sąlygas pozityviems mokyklų tarpusavio santykiams plėtotis. 

4. Uždaviniai: 

4.1. Puoselėti Jiezno gimnazijos vertybes ir paminėti Jiezno gimnazijos gimtadienį. 

4.2. Skatinti mokinių kūrybiškumą, plėtoti mokinių asmeninę, socialinę bei pažinimo 

kompetencijas. 

4.3. Ugdyti kritinį mąstymą, mokyti mokinius argumentuotai reikšti savo nuomonę. 

 

III SKYRIUS 

ŠVENTĖS DALYVIAI 

 



5. Šventėje  kviečiami dalyvauti Prienų rajono gimnazijų ir Alytaus r. Butrimonių bei 

Kaišiadorių r. Kruonio gimnazijų mokinių komandos, sudarytos iš 5 narių (iš  vienos mokyklos gali 

dalyvauti ne viena komanda). 

6. Dalyviai registruojami  iki 2020 m. kovo 5 d. el p. : vitaru62@gmail.com 

 

                                                                    IV SKYRIUS  

                                                  RENGINIO ORGANIZAVIMAS 

 

7. Šventė-protų mūšis vyks 2020 m. kovo 9 d. 10.00 val. Jiezno gimnazijoje.     

8.  Renginio programa:   

9.30–10.00   Registracija 

10.00–10.30  Sveikinimas ir svečio  pranešimas 

10.30–11.20  Protų mūšis (I-as ir II turai) 

11.20–11.30  Meninė programa 

11.30–12.00  Renginio apibendrinimas, apdovanojimai 

 

V SKYRIUS 

PROTŲ MŪŠIO EIGA IR APDOVANOJIMAS 

 

10. Protų mūšis sudarytas iš 2 turų. Pirmasis turas – 25 klausimai, antrasis turas – 20 

klausimų. Kiekvienam klausimui atsakyti skiriama 1–2 minutės laiko (priklausomai nuo klausimo). 

11. Komandos dalyviams draudžiama naudotis mobiliojo ryšio ir kitomis informacijos 

priemonėmis. 

12. Po kiekvieno turo komandos pasikeičia atsakymų lapais, kuriuos tikrina varžovų 

komandos vedančiajam paskelbus teisingus atsakymus. Teisingi atsakymai vertinami 1 balu, 

neteisingi – 0 balų,  kiekvienas teisingas žodžių grandinėlės žodis – 0,5 balo.  Komandos suskaičiuoja 

varžovų balus ir grąžina lapus vedančiajam.  

13.  Nugalėtojai paskelbiami susumavus rezultatus  ir apdovanojami organizatorių 

padėkos raštais bei rėmėjų prizais. 

 

VI SKYRIUS 

ORGANIZATORIAI IR RĖMĖJAI 

 

14. Šventės-protų mūšio organizatoriai – Jiezno gimnazijos biblioteka ir Mokinių 

parlamentas. 
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15. Renginio rėmėja – Jiezno gimnazijos administracija, Tėvų komitetas, MB 

,,TRANSKAJA“.     

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Renginys bus  fotografuojamas ir viešinamas organizatorių interneto svetainėse, 

Facebook paskyrose. 

17.  Vykdytojai pasilieka teisę koreguoti ir papildyti nuostatus 

18.  Papildoma informacija teikiama tel.: 8 608 31172 arba el. p.: vitaru62@gmail.com 

 

__________________________ 
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