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LIETWOS MOKINTU TECHNOLOGTJU OLTMPTADOS
SALYGOS

I. BEI\DROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos mokiniq technologijq olimpiados (toliau - Olimpiada)
tvarka, parengta vadovaujantis Dalykiniq olimpiadq, konkursq ir
patvirtintais Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2009 m.
ISAK-426.

z. Sie nuostatai reglamentuoja olimpiados tiksl4, rengejus, organizavimo, fi
vertinimo, dalyviq apdovanojimo, pasirengimo bei dalyvavimo joje tvark4.

II. OLIMPIADOS TIKSLAI

3. Olimpiados tikslai:
3.1. sudaryti mokiniams galimybg atskleisti technologines ir bendr4sias kompetencijas;
3.2. skatinti mokinius dometis technologijomis, tobulinti ir plesti jq dalykines Zinias;
3.3. ugdyti mokiniq kUrybi3kum4, savaranki5kum4;

3.4. ugdyti bendradarbiavimo, proj ektinio darbo gebej imus;
3.5 atskleisti mokiniq kiirybiSkum4, savit4 poZiiiri ! tautini paveld4;
3.6. stiprinti mokytojq profesijos (bendrakulttiring, profesines, bendr4sias,

dalyking kompetencijas.

III. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMAS

4. Olimpiada organizuojama kasmet trimis etapais:
4.1. pirmasis olimpiados etapas - pagrindini ir vidurini ugdym4 vykdandios istaigos (

[staigos) technologijq olimpiada;
4.2. antrasis olimpiados etapas - rajonq, miestq savivaldybiq technologijq olimpiada;
4.3. trediasis olimpiados etapas - Salies technologijq olimpiada.
5. Olimpiad4 organizuoja:
5.1. pirmaji etapq- fstaigos;
5.2. antrqi etap1- savivaldybiq Svietimo padaliniai;
5.3. tredi4ji etap4 - Lietuvos mokiniq neformaliojo Svietimo centras (toliau - Centras).
6. Pirmqjrl dviejq etapq datas pasirenka pagrindini ir vidurini ugdymq vykdandios !

savivaldybiq Svietimo padaliniai, tadiau jie organizuojami ne veliau kaip pries menesi iki
etapo pradZios.

7. Olimpiada organizuoj ama pagal technologijq pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programas.
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8. Olimpiados pirmasis etapas vyksta pagrindini ir vidurini ugdym4 vykdandiose

fstaigos vadovo isakymu patvirtinta technologijq olimpiados komisija rengia uZduotis

olimpiad4.
9. Olimpiados antr4ji etap4 vykdo savivaldybes Svietimo padalinio vadovo isakymu

komisija. Komisija parengia uZduotis, vykdo olimpiadq, ivertina ir iSrenka kandidatus i
Olimpiados etap4.

10. Olimpiados tredi4ji etap4 organizuoja Centras. Olimpiados organizavimo
tvark4, organizacini komitet4 ir vertinimo komisij4 tvirtina Centro direktorius. Prie
organizavimo gali prisideti kitos istaigos ir organizacijos.

1 l. Olimpiados organizacinis komitetas:
11.1. rengia Olimpiados organizavimo ir vykdymo tvark4,
I1.2. vykdo tredi4ji Olimpiados etap1;

11.3. nustato Olimpiados tem4 ir ne veliau kaip iki einamqjq mokslo metq
paskelbia j4 tinklalapyje www.lmnsc.lt ;

I 1.4. parengia vertinimo kriterijus;
11.5. vykdo technologijq olimpiados dalyviq registracij4 ir teikia informacij4 ;

12. Olimpiados trediasis etapas organizuojamas amZiaus grupems (8-10 kl. ir 11-12
ugdymo koncentrus ir Technologinio ugdymo programas:

l2.l Pagrindinio ugdymo (8-10 klasiq) mokiniams pagal Technologinio ugdymo
(Mityba, Tekstile, Konstrukcines medZiagos).

r2.2 Yidurinio ugdymo (ll-12 klasiq) mokiniams pagal technologijq programos
(Tekstile ir apranga, Taikomasis menas, amatai ir dizainas, Statyba ir medZio apd
Mechanika, mechaninis remontas, Turizmas ir mityba, Verslas, vadyba, maZmenine prekyba

13. Trediojo olimpiados etapo technologinio ugdymo programos grupe neorganizuoj
pagrindinio ar vidurinio ugdymo Technologinio ugdymo programq (krypdiq) grupeje
maLiau dalyviq. Apie tai savivaldybes informuojamos ra5tu.

14. Trediajame olimpiados etape dalyvauja po du savivaldybiq 8-10 ir ll-12
olimpiadq antrojo etapo pirmosios vietos laimetojus (po vien4 i5 kiekvienos amZiaus
DidZiqiq miestq antrojo etapo pirmqjq vietq laimetojams skiriamos tokios kvotos: Vilni
Kaunui - 7, Klaipedai, Siauliams ir PaneveZiui - po 5, Alytui ir Marijampolei - po 3.

Kvotos didiesiems miestams skirtos atsiZvelgiant i Siuose miestuose besimokandiq
skaidiu.

15. Parai5kas dalyvauti hediame etape pateikia savivaldybes Svietimo padalinio vadov

igaliotas asmuo, remiantis antrojo etapo vertinimo komisijos protokolais iki nurodytos
m. kovo 17 d.). Prie parai5kos pridedama antrojo Olimpiados etapo vertinimo komisijos
kopija (skanuota kopija atsiundiama elektroniniu paStu trediojo etapo organizatoriams).
parai5kas ir gavus patvirtinim4, galima registruotis uZpildant dalyvio anketos form4.

16. Informacija apie Olimpiad4 skelbiama interneto tinklalapyje www.lmnsc.lt
18. Atvykstantieji i tredi4ji etap4 mokiniai atsiveLa vien4 projektin! darb4 namq darbq

Olimpiadoje pristatomas projektinis darbas (toliau - Namq darbas) turi atitikti Olimpi
Kartu su namq darbu turi buti pateiktas apraSas (iki 5 puslapiq, kuriame nurodoma nam
pavadinimas, mokykla, klase, mokinio bei mokytojo vardas ir pavarde, darbo eig4 medLi
bei elektroninis (USB laikmenoje patalpintas) namq darbo pristatymas (Power Point
10 skaidruoliq).

19. Vykstandius i trediAii etap4 mokinius lydi juos parengg
savivaldybes administracijos Svietimo padaliniu.
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IV. OLIMPIADOS DARBU VERTINIMAS

20. Vertinami olimpiados darbai:

20.1. praktine kUrybine uZduotis;

20 .2. knrybines uZduoties produkto pristatymas ;

21. Praktines konferencijos dalyviq pristatymus vertina konferencijos dalyviai. Geriausi
pristatymai apdovanoj ami.

22. Namq darbq parodos eksponatai vertinami lankytojq. Geriausi namq darbai apdovanojami.

V. OLIMPIADOS FINANSAVIMAS
23. Mokyklos etap4 finansuoja mokykla.
24. Olimpiados antr4ji etap4 finansuoja savivaldybes.
25. Treliqi etap4 finansuoja Centras. Mokiniai, atvykg i trediEji etap4, aprtipinami maistu,

nakvyne, darbo vieta ir medZiagomis. Dalyviq keliones iSlaidas ir juos lydindiq asmenq
komandiruotes apmoka savivaldybiq administracijq Svietimo padaliniai.

26. Olimpiad4 organizuoti ir finansuoti gali padeti ir kitos organizacijos (remejai).

vI. oLTMPIADOS NUGALETOJU APDOVANOJIMAS

27. Olimpiados pirmojo etapo nugaletojus apdovanoja pagrindini ir vidurini ugdym4
vykdandios istaigos ir remejai, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys.

28. Olimpiados antrojo etapo nugaletojus apdovanoja savivaldybiq Svietimo padaliniai,
remejai.

29. Olimpiados trediojo etapo nugaletojai apdovanojami Svietimo ir mokslo ministerijos
diplomais, remejq dovanomis.


