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LIETUVOS MOKINIU MATEMATIKOS OLIMPIADOS SALYGOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos mokiniq matematikos olimpiados (toliau Olimpiados) s4lygos parengtos
vadovaujantis Dalykiniq olimpiadq, konkursq ir kitq renginiq nuostatais, patvirtintais Lietuvos
Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2009 m. vasario 26 d. Nr. ISAK-426.
2. Sios s4lygos reglamentuoja Olimpiados tikslus, rengejus, organizavimo tvark4,
finansavim4 bei dalyviq apdovanojim4.
II. OLIMPIADOS TIKSLAI
3. Olimpiados tikslai:

3.1. Skatinti mokiniq domejim4si matematika, ugdyi jq kUrybiSkum4, matemating kultlr4 ir
m4stysen4;
3.2. Surasti ir puoseleti talentus, rengti mokinius tarptautinems matematikos varZyboms;
3.3. Skatinti mokiniq motyvacij4 rinktis matematikos ar su ja susijusias specialybes;
3.4. Ugdant gabius matematikai mokinius aktyvinti ir puoseleti mokytojq iniciatyv4.

III. RENGEJAI
4. Salies Olimpiados

etap4 organizuoja Lietuvos mokiniq neformaliojo Svietimo centras
jo
Centras)
ar
igaliota institucija.
5. Centro direktoriaus isakymu tvirtinamos Olimpiados Salies etapo organizavimo ir
vertinimo komisijos:
5.1. Olimpiados organizavtmo komisija atlieka organizacinius Olimpiados darbus.
5.2. Olimpiados vertinimo komisija rengia Salies etapui uZdaviniq s4lygas, tikrina ir ivertina
Salies etapo dalyviq darbus, nustato Olimpiados laimetojus, komentuoja uZduotis ir sprendimus
mokytojams bei mokiniams.
6. Centras informuoja rajonq (miestq) Svietimo istaigq, organizuojandiq dalykines
olimpiadas (toliau - f staigq), vadovus apie jq rajono (miesto) i Salies Olimpiados etap4 pakviestus
mokinius.
7. Olimpiados Salies etapo dalyviq s4raSas skelbiamas tinklalapyje adresu www.lmnsc.lt.
(toliau

IV. ORGANIZAVIMO TVARKA
9. Olimpiadose dalyviai skirstomi i grupes pagal klases. Vidurinio ugdymo ir profesinio
mokymo istaigq mokiniai dalyvauja jq mokymo kurs4 atitinkandiose grupese.
10. Olimpiada organrzuojama kasmet atskirai 5-8 klasiq 1r 9-12 klasiq mokiniams.
11.5-8 klasiq mokiniams olimpiada organizuojama dviem etapais: pirmasis etapas mokyklos, antrasis - rajono (miesto). Olimpiados laik4 ir tvark4 nustato rajonq (miestq) {staigq
vadovai.
12.9-12 klasiq mokiniams olimpiada organizuojama kasmet trimis etapais:
12.1. mokyklos etapas;
12.2. rajono (miesto) etapas;
12.3. Salies etapas.

13. Mokyklos etap4 organizuoja ir vis4 organizavimo darb4 rykdo mokyklos direktoriaus
isakymu sudaryta komisija. Si komisija parengia uZduotis, nustato sprendimq vertinimo kriterijus ir
vertina mokiniq darbus.
14. Rajono (miesto) etapas rengiamas kiekviename rajone (mieste). Jame dalyvauja
mokiniai, laimejg mokyklos etape. Rajono (miesto) etap4 organizuoja ir vis4 organizavimo darb4

vykdo rajonq (miestq) fstaigq vadovq isakymu sudarlta olimpiados rajono (miesto) etapo
organizavimo komisija. Si komisija parengia uZduotis, nustato sprendimq vertinimo kriterijus,
vertina mokiniq darbus ir atrenka rajono (miesto) etapo laimetojus.
14.1. Centras gali pasillyti rajono (miesto) etapui uZduotis, sprendimq vertinimo kriterijus,
tadiau galutini sprendim4, ar pasinaudoti Siomis rekomendacijomis, priima rajono (miesto)
organizavimo komisij a.

I4.2. jei rajono (miesto) etape nenaudojami Centro pasiulyti uZdaviniai, tuomet Sio etapo
vykdymo laik4 nustato rajono (miesto) fstaigos vadovo isakymu sudaryta Olimpiados rajono
(miesto) etapo organizavimo komisija. Kitu atveju rajono (miesto) etapo vykdymo laikas
nurodomas Lietuvos mokiniq dalykiniq olimpiadq, konkursq ir kitq renginiq grafike (toliau -

Grafikas), patvirtintame Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro isakymu.
14.3. rajono (miesto) etapo organizavimo komisija uZregistruoja Salies etape dalyvausiandius
mokinius, pateikia uZpildyt4 Olimpiados organizavimo komisijos parengt4 registracijos form4 iki
Grafike nurodyos datos.
15. I Salies etap4 kviediami rajonq (miestq) etapo laimetojai:
15.1. iS visq rajonq bei Alytaus, BirStono, Druskininkq, Marijampoles, Neringos, Palangos,
Visagino miestq - po 1 mokini;
15.2. iS Vilniaus miesto - 4;
15.3. i5 Kauno ir Klaipedos miestq - po 3;
15.4. iS PaneveZio ir Siauliq miestq - po 2 mokinius;
15.5. po 10 vietq skiriama Kauno technologijos, Siauliq universiteto ir Vilniaus universiteto
matematikos konkursuose geriausiai pasirodZiusiems mokiniams;

15.6. po 1 viet4 skiriama Nacionalines moksleiviq akademijos 5-8 klasiq mokiniq
matematikos olimpiados ir Lietuvos komandines mokiniq matematikos olimpiados prof. Jono
Kubiliaus taurei laimeti geriausiai pasirodZiusiems mokiniams;
15.7. teise i5 karto dalyvauti Salies etape suteikiama praejusiq metq Olimpiados 1-3 vietq
laimetojams;
15.8. dvyliktosios klases prizininkq laimetos vietos suteikia galimybg papildomai
mokykloms, kruiose jie mokesi, siulyti savo kandidatus;
15.9.9-qjq klasiq grupeje gali dalyvauti ir Zemesniq klasiq mokiniai, kurie dalyvavo
mokyklos ir rajono (miesto) etapuose 9-qjq klasiq grupeje ir Rajono (miesto) etapo organizavimo
komisijos yraprrpaZinti tinkamais pagal rezultatus dalyvauti Salies etape;
15.10. jeigu mokiniai surenka vienodai balq ir neaiSku, kuri mokini deleguoti i Salies etap4,
[staiga turi sudaryti nauj4 vertinimo komisij4, kuri i5 naujo ivertintq mokiniq darbus. Komisijos
sudetyje negali biiti buvusiq vertinimo komisijos nariq;
15.11. jei deleguojamas (-i) mokinys (-iai) del pateisinamq prieZasdiq negali dalyvauti
Salies etape, mokinys (-iai) pakeidiamas (-i) kitu (-ais) mokiniu (-iais) i5 numatyto i5 anksto
papildomo s4raSo. Apie pasikeitimus Salies etapo organizatorrar informuojami likus ne maZiau kaip
5 dienoms iki Salies etapo;
15.12. galutini kviediamqjq i Salies etap4 s4ra54 sudaro Centras.
16. Salies etapo vykdymo vieta ir laikas nurodomi Grahke. Matematikos olimpiada gali
vykti ir poilsio dienomis. Mokinius, vykstandius i Salies etap4, turi lydeti rajono (miesto) [staigos
vadovo paskirtas matematikos mokytojas. Olimpiados dalyviai registruodamiesi pateikia mokinio
paLymejrm4.

V. FINANSAVIMAS
17. Olimpiados rajono (miesto) etap4 finansuoja rajono (miesto) {staiga.
18. Salies etapo organizavimo iSlaidas bei dalyviq (mokiniq) nakvyng ir maitinim4 renginio
metu apmoka Centras.

19. Dalyviq keliones iSlaidas

ir lydindiq mokytojq komandiruotes

apmoka rajonq (miestq)

{staigos.

20. Pasirengimo stovyklq ir dalyvavimo tarptautinese olimpiadose i5laidas apmoka Centras.
21. Olimpiad4 organizuoti ir frnansuoti gali padeti ir kitos organizacijos (remejai).

vI. DALYVIU APDOVANOJTMAS
22. Visuose Olimpiados etapuose vertinami tik asmeniniai dalyviq rezultatai.

23. Rajono (miesto) etapo laimetojus apdovanoja Olimpiados rajono (miesto)

etapo

organizavimo komisij a.

24. Salies etapo laimetojai apdovanojami Lietuvos Respublikos Svietimo ir
ministerijos I,II, III laipsniq diplomais, atminimo dovanomis.

mokslo

25. Mokiniai, dviejose Lietuvos mokiniq matematikos olimpiadose uZemg dvi I vietas arbal
vietas arba trijose Lietuvos mokiniq matematikos olimpiadose I-III vietas, apdovanojam;
laureatq diplomais. Laureato diplomas mokiniui gali buti teikiamas tik vien4 kart4.
26. Kiekvienas Olimpiados dalyvis, i5sprendgs bent vien4 uZdavini ir nepatekEs tarp
prizininkq, yra apdovanojamas Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijos pagyrimo

ir II

raStu.

27. Mokytojai, parengg laureatus, apdovanojami Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
ministerijos padekos ra5tais.

VII. DALYVAVIMAS TARPTAUTINESE OLIMPIADOSE

28. Olimpiados vertinimo komisija atrenka mokinius i

Tarptauting matematikos
(International Mathematical Olympiad, IMO) ir Vidurio Europos matematikos olimpiadas (Middle
European Mathematical Olympiad, MEMO), kuriose dalyvauja Lietuvos komandos, bei i atrankos
stovykl4. Atrankos i IMO ir MEMO stovykloje kviediami dalyvauti mokiniai i5 Olimpiados
geriausiqiq dalyviq s4raSo, tadiau gali buti kviediami ir kiti mokiniai, atsiZvelgiant ijq ankstesniq
metq pasiekimus tarptautindse matematikos olimpiadose.
I IMO komandos s4ra54 tiesiogiai (nepriklausomai nuo atrankos rezultatq) patenka tie
mokiniai, kurie praejusiais metais IMO laimejo prizines vietas, bei praejusiq metq IMO dalyviai,
kurie Lietuvos mokiniq matematikos olimpiadoj
imalq taSkq skaidiq.

