PATVIRTINTA
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V-4

3-IOSIOS LIETUVOS MOKINIŲ BRAIŽYBOS OLIMPIADOS
SĄLYGOS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos mokinių braižybos olimpiados (toliau – Olimpiados) sąlygos parengtos,
vadovaujantis Bendraisiais Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų bei kitų renginių nuostatais,
patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. vasario 26 d. įsakymu Nr.
ISAK-426.
2. Šios sąlygos reglamentuoja Olimpiados tikslą, rengėjus, organizavimo, finansavimo,
vertinimo, dalyvių apdovanojimo, pasirengimo bei dalyvavimo joje tvarką.
3. Lietuvos mokinių braižybos olimpiadą organizuoja Vytauto Didžiojo universiteto
„Rasos“ gimnazija, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. Olimpiadą globoja Kauno technologijos
universiteto Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas.

II SKYRIUS
OLIMPIADOS TIKSLAI

4. Olimpiados tikslai:
4.1.atskleisti mokinių inžinerinio projektavimo gebėjimus, lavinti vaizduotę;
4.2. formuoti sampratą apie braižybos reikalingumą mokantis tiksliųjų mokslų
disciplinas ir tęsiant šio profilio studijas aukštosiose mokyklose.
4.3. atskleisti projektavimo dalyko integralumą.

III SKYRIUS
OLIMPIADOS ORGANIZAVIMAS
5. Olimpiados dalyviai – pagrindinį ir vidurinį ugdymą vykdančių įstaigų 10–12
(II–IV) klasių mokiniai.
6. Olimpiada organizuojama dviem etapais: pirmasis etapas mokykloje, antrasis –
šalies.
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7. Antrajame (šalies) etape dalyvauja pirmojo etapo nugalėtojai.
8. Šalies olimpiada organizuojama 2019 m. sausio 25 d. 11 val. Vytauto Didžiojo
universiteto ,,Rasos“ gimnazijoje (P. Lukšio g. 40, Kaunas).
9. Dalyviai registruojami iki 2019 m. sausio 17 d. pateikiant elektroniniu
paštu rasosg@rasa.kaunas.lm.lt užpildytą lentelę (1 lentelė). Olimpiadoje gali dalyvauti po 1
mokinį iš šalies bendrojo ugdymo mokyklos ir po 4–5 iš Kauno miesto mokyklų. Dalyviai,
neužsiregistravę iki nurodytos datos ir negavę registracijos patvirtinimo iš Olimpiados
organizatorių, olimpiadoje dalyvauti negalės. Informacija apie Olimpiadą skelbiama VDU ,,Rasos“
gimnazijos svetainėje https://www.rasa.kaunas.lm.lt
10. Olimpiados antrojo etapo dalyviai:
10.1. užduočių atlikimui patys atsineša braižybos įrankius, pieštukus, liniuotes,
kampainius, po vieną spalvotą pieštuką, trintuką, rašiklį.
10.2. Mokinius į olimpiadą palydi mokytojas, bet jis negali būti užduočių atlikimo
patalpose ir konsultuoti mokinius.
10.3. Dalyviams draudžiama turėti papildomos literatūros, ja naudotis, konsultuotis
tarpusavyje ir su komisijos nariais.
11. Olimpiados antrajame etape pateikiamos užduotys, kurių atlikimo trukmė – 3,5 val.
Užduotys bus iš šių temų:
11.1. geometrinė braižyba;
11.2. sklandūs jungimai;
11.3. projekcinė braižyba (išskyrus pjūvius ir kirtinius);
11.4. vaizdieji brėžiniai (izometrija);
11.5. įdomieji uždaviniai.
12. Mokykla, organizuojanti olimpiados antrąjį etapą, sudaro organizacinę komisiją, kuri:
12.1. numato Olimpiados organizavimo ir vykdymo tvarką;
12.2. vykdo Olimpiados dalyvių registraciją ir teikia informaciją;
12.3. vykdo Olimpiados antrąjį etapą.
12.4. Olimpiados rezultatai (užėmusių 1–5 vietas) ne vėliau kaip per tris darbo dienas
skelbiami VDU ,,Rasos“ gimnazijos svetainės Naujienose. Apie kitus rezultatus informacija
išsiunčiama elektroniniu paštu į mokyklas, dalyvius ruošusiems mokytojams registracijos lentelėje
pateiktu elektroninio pašto adresu.
13. Užduotis ir vertinimo kriterijus olimpiados antrajam etapui rengia braižybos
dėstytojai iš Kauno technologijos universiteto.
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IV SKYRIUS
OLIMPIADOS DARBŲ VERTINIMAS

14. Darbus vertina vertinimo komisija, kuri:
14.1. vertina dalyvių darbus pagal užduočių rengėjų pateiktus vertinimo kriterijus;
14.2. nustato Olimpiados nugalėtojus, gali skirti paskatinamąsias vietas;
14.3. paruošia ir pasirašo Olimpiados vertinimo komisijos posėdžio protokolą.

V SKYRIUS
OLIMPIADOS DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
15. Olimpiados nugalėtojų apdovanojimą organizuoja Kauno pedagogų kvalifikacijos
centras.
16. Olimpiados nugalėtojai apdovanojami diplomais ir padėkos raštais.
17. Mokytojai, parengę nugalėtojus, apdovanojami padėkos raštais.
1 lentelė
REGISTRACIJA Į 3-IĄJĄ LIETUVOS MOKINIŲ BRAIŽYBOS OLIMPIADĄ
Rajonas,
miestas,
savivaldybė

Mokykla

Klasė

Mokinio vardas
ir pavardė

Mokinį
paruošusio
mokytojo vardas
ir pavardė

_________________________________

Mokytojo
kontaktai:
e. paštas ir
telefonas

