PATVIRTINTA
Lietuvo s mokiniq neformalioj

o
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2015 m. gruodZio 16 d. isakymu Nr. R1-g12

LIETUVOS MOKINIU BIOLOGIJOS OLIMPIADOS SALYGOS
r. BENDROSTOS SALYGOS

1'

Lietuvos mokiniq biologijos olimpiados (toliau

s4lygos parengtos
vadovaujantis Bendraisiais Lietuvos mokiniq oiimpiadq,
konkursq bei kitq renginiq nuostatais,
patvirtintais Lietuvos Respublikos Svietimo ii
mokslo mlnistro zoog m. vasario 26 d. Nr. ISAK-

olimpiada)

426.

2'

Sios s4lygos reglamentuoja olimpiados tikslus, rengejus,
organizavimo tvark4,

finansavim4 bei dalyviq apdovanojim4.

II.

OLIMPIADOS TIKSLAI

3. Olimpiados tikslai:
skatinti mokinius dometis biologija, gilinti ir plesti
Sio mokslo Zinias;

3' 1'

3'2' ugdyti mokiniq mokslini-kritini mlstymq, grindzram4 issamiomis
gamtos

Ziniomis;

mokslq

3'3' ugdyti kurybiSkum4 ir savarankiSkum4, eksperimentinio
darbo- igDdZius ir gebejimus;
3.4. padeti.aukstesniqiq klasiq mokiniams pasirinkti
profesii4; 'c
3.5. surasti ir ugdyti talentus;
3'6' atrinkti ir paruosti mokinius kandidatus tarptautinems
biologijos olimpiadoms ir
konkursams.

III. OLIMPIADO$ ORGANIZAVIMAS
4. Olimpiada organizuojama trimis etapais:
4,1. mokyklos etapas;
4.2. rajono (miesto) etapas;
4.3. respublikinis etapas.
5' Mokyklos etap4 organizuoja mokykla, uZduotis rengia
mokyklos biologijos mokytojai.
Mokykliniame etape pateikiamos tik ieorines u{duotys.
Siame etape dalyvauja visi norintys g
-r2
klasiq mokiniai' Zemesniq klasiq mokiniai gali
{alyvauti o klasiq jrupe.le. tvtotyt to, etapo teoriniq
uZduodiq atlikimo trukme 3 val.
6' Rajono (miesto) etapo organizavimo datqft laik4
nustato Lietuvos mokiniq neformaliojo
Svietimo centras (toliau - Centras).
7' Rajono (miesto).etape dalyvauja 9-12 klasiq mokiniai,
nugalejg olimpiados mokyklos
etape' organizuojamas teorinis turas ir pateikiamos
tik teorines uzau"otys.'nalorro (miesto) etapo
teoriniq uZduodirl atlikimo trukme _ 3 val.
8' Rajono (miesto)
.,!upq organizuoja savivaldybes administracijos svietimo padaliniai.
savivaldybes Svietimo padalinio
vadovas tvirtina otimpiaats rajono (miesto) etapo
organizavimo ir
verlinimo komisijas:
8'1' Rajono (miesto) etapo org nizavimo komisija, numato
etapo vykdymo viet4, dalyvirl
skaidiq ir organizavim4' MaZiausias oiganizavimo
komisios nariq skaidius trys.
siekiant suvienodinti olimpiados sqlygas visose slvivatdybese,
rekomenduoiame;

po molryklos etapo, i raiono (mies(o) etapq kviesti po 3-4 mokinius
papildomai pr aej us it1 metq respubl ikinio etapa I - 3 viett4 nugaletojus.

ii

ir

motq.,klos

ina rajono (miesto) etapo dalyvirp
vertinimo kriterijus, nustato rajono
priklauso nuo rajono (miesto) etapo
nti o I i mp i ado s s qly Eas v i s oj e s av iv al dyb e s e, r e ko m e ndu oj am e ;
surinkusiems,raiono (miesto) etape 95-100 proc. triitl geriausitlit|
.mokiniams,
e

darbtl

ta

no di

2 vietq skirti mokiniams, surinkusienls rajono (miesto) etape g5-94 proc,
triiq geriausit4
darbq taikq vidurkio;
3 vietq skirti mokiniams, surinkusiem,s rajono (miesto) etape 75_g4 proc.
trijt4 geriausit4

darb4 taik4 vidurkio,.
Padekos raitais apdovanoti mokini4s, surinkusius rajono
(miesto) etape 50 proc.
daugiau galimq taiktl.

ir

ndimai pasibaigus siam etapui skelbiami internere
e Biologijos olimpiada).

as ar

jo igaliota institucija.

a Olimpiados respublikinio etapo organizavimo
atlieka or ganizacinius Olimpiados darbus.

dalyviq s4raSai skelbiami tinklalapyje
spaud4) nera

adresu

perZilrimi.

rines uZduotys - jq atlikimo trukme _ 4 val.
Olimpiados rezultatus yra pasiDlomi kandidatai
Tarptautineje jauniq gamtos mokslq (IJSO) bei
ose.

vavim4 tarptautinese olimpiadose

ir

mokiniu

IV. FINANSAVIMAS

22' olimpiados rajono (miesto) etppE finansuoja rajono (miesto) savivaldybes
administracijos Svietimo padalinys.
23' Mokiniq keliones ir lydindiqir+ asmenq komandiruodiq iSlaidas
apmoka rajonq (miestq)
savivaldybiq administracijq Svietimo padaliniai.

24. Olimpiados respublikinio etapo,
stovyklq
dalyvavimo tarptautinese
olimpiadose iSlaidas apmoka Centras.
25. Olimpiad4 organizuoti ir finansuo gali padeti ir kitos organizacijos
(remejai).

V. BIOLOGIJOS OLIMPI

26. Kiekvieno etapo laimetojq
organizatoriai,
27. Respublikinio etapo laimetojai
laipsniq diplomais, o mokiniai, laimetojais
respublikiniuose etapuose, apdovanojami
nugaletojai gali bDti apdovanojami tik viena
28. Mokytojai, parengg laureatus,
ministerijos padekos ra5tais.

DALYVIU APDOVANOJIMAS
vanoJrmus

to

etapo Olimpiados

ovanojami Svietimo ir mokslo ministerijos I, II, III
rg trijuose Lietuvos mokiniq biologijos
olimpiados

reatq diplomais. Laureato diplomu Olimpiados

4 per ketverius metus.
vanojami Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo

