PATVIRTINTA
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-184

KAUNO MIESTO 7-OSIOS JAUNŲJŲ FIZIKŲ OLIMPIADOS
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kauno miesto 7-osios Jaunųjų fizikų olimpiados (toliau – Olimpiada) nuostatai
reglamentuoja jos tikslą ir uždavinius, dalyvius, organizavimo, vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo
tvarką.
2. Olimpiadą organizuoja Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno miesto Fizikos
mokytojų metodinis būrelis, Kauno Kazio Griniaus progimnazija.
II SKYRIUS
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Tikslas – propaguoti fiziką Kauno miesto mokyklų aštuntokams ir didinti jų fizikos
žinių bagažą.
4. Uždaviniai:
4.1. Formuoti fizikos pažinimo, loginio mąstymo ir praktinius įgūdžius, gebėjimą
orientuotis fizikinėje erdvėje;
4.2. Lavinti mokinių kūrybinius, analitinius gebėjimus;
4.3. Sudaryti galimybę moksleiviams įsivertinti fizikos žinių lygmenį bei pasivaržyti
bendraamžių tarpe.
III SKYRIUS
DALYVIAI
5. Olimpiadoje gali dalyvauti visų Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 8-tų klasių
mokiniai (1-3 mokiniai iš mokyklos), iš anksto užregistruoti nurodytu adresu ir atlydėti mokyklos
mokytojo.
6. Dalyvius prašome užregistruoti iki 2019 m. balandžio 5 d. paspaudus nuorodą
https://forms.gle/9KNgx7drMbiSGnbj7 .
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7. Registruojami tik tie mokiniai, kurių tėvai sutinka, kad mokinio vardas, pavardė,
mokykla ir olimpiados užduočių rezultatai bus įtraukti į Olimpiados rezultatų suvestinę, siunčiamą
toms mokykloms, kurių mokiniai dalyvavo Olimpiadoje.
7.1. Raštišku tėvų sutikimu dėl mokinio duomenų ir rezultatų naudojimo pasirūpina
mokinį į Olimpiadą užregistravęs asmuo. (Sutikimo formą mokykla parengia pati.)
7.2. Tėvų sutikimai dėl duomenų naudojimo saugojami mokykloje, kurioje mokinys
mokosi.
IV SKYRIUS
OLIMPIADOS ORGANIZAVIMAS
8. Olimpiada vyks 2019 m. balandžio 11 d. Kauno Kazio Griniaus progimnazijoje,
Šiaurės pr. 97.
9. Atvykusiųjų registracija nuo 11 val. iki 11.50 val.
10. Olimpiados pradžia – 12 val.
11. Olimpiados trukmė – 2 val.
V SKYRIUS
KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS IR DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
12. Mokinių darbus vertins Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus įsakymu
patvirtinta Vertinimo komisija pagal užduočių rengėjų pateiktus vertinimo kriterijus.
13. Dalyviams skiriamos I-oji, II-oji, III-oji ir IV-oji vietos pagal surinktą taškų sumą.
14. Vietos dubliuojamos tuo atveju, jeigu surinktas vienodas taškų skaičius.
15. Olimpiados rezultatai tvirtinami Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
įsakymu, remiantis Vertinimo komisijos pateikta Olimpiados vertinimo rezultatų suvestine.
16. Olimpiados rezultatai el. Paštu bus išsiųsti į mokyklų, kurių mokiniai dalyvavo
Olimpiadoje, raštines.
17. I–III vietų laimėtojai apdovanojami Kauno miesto savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vedėjo diplomais ir atminimo dovanomis, IV vietos laimėtojai – padėkos raštais.
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VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Papildomą informaciją dėl olimpiados organizacinių klausimų teikia Kauno miesto
fizikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Rima Baltrušaitienė, tel. 8 682 32924.

