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Vilniaus miesto IV kl. mokinių
mąstymo ir pažinimo konkurso
MIÑČIAUS TURNYRAS 2016
nuostatai
I. KONKURSO TIKSLAI IR DALYVIAI
1. Nuostatai reglamentuoja konkurso „Miñčiaus turnyras 2016“ (toliau – Konkurso) tikslus,
dalyvius, organizavimo ir vertinimo tvarką.
2. Konkurso tikslai:
2.1. lavinti pradinio mokyklinio amžiaus mokinių pažinimo, problemų sprendimo, tyrimo
įgūdžius, analitinį, loginį bei mokslinį mąstymą;
2.2. skatinti mokinių smalsumą, domėjimąsi supančia aplinka bei įvairių mokymosi dalykų
turinio tarpusavio ryšiais bei pasireiškimu aplinkoje;
2.3. ugdyti siekį pažinti ir tyrinėti aplinką.
3. Konkurse kviečiami dalyvauti visų Vilniaus miesto mokyklų IV klasių mokiniai. Konkursas
vykdomas lietuvių kalba.
4. Informacija apie Konkurso vykdymą bei rezultatus skelbiama www.minčius.lt ir teikiama el.
paštu mincius2015@mokyklavaikams.lt bei tel. 2737261.
II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS
5. Konkursą rengia ir vykdo VšĮ „Mokykla vaikams“.
6. Konkurso partneriai:
6.1. nevalstybinė progimnazija „MAGIS“;
6.2. neformalaus gabių vaikų ugdymo programa „GABIŲ VAIKŲ AKADEMIJA“.
7. Konkurso metodinė komisija, atsakinga už užduočių parengimą ir vertinimą:
7.1. Marytė Skakauskienė, matematikos mokytoja ekspertė;
7.2. Nerijus Kukuraitis, matematikos mokytojas;
7.3. Vilma Tamošaitienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
7.4. Alfredas Ramanauskas, informatikos ir gamtos mokslų mokytojas, progimnazijos
„MAGIS“ ir programos „GABIŲ VAIKŲ AKADEMIJA“ vadovas;
7.5. Agnė Pometko, anglų kalbos mokytoja.
8. Konkurso vykdymo laikas ir vieta – 2016 m. vasario 27 d. 10:00-12:00 val. VšĮ „Mokykla
vaikams“ (Žirmūnų g. 139A, Vilnius). Dalyvių atvykimas – 9:00-9:50.
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9. Registracija dalyvauti konkurse vyksta iki 2016-02-20. Dalyviai registruojasi internetu
užpildydami registracijos formą tinklapyje www.minčius.lt . Į registracijos anketos klausimusužduotis mokiniai turi atsakinėti savarankiškai (be kitų asmenų pagalbos). Sėkminga dalyvio
registracija patvirtinama el. paštu. Vienas dalyvis gali registruotis vieną kartą.
10. Į konkursą remiantis registracijos anketoje pateikta informacija kviečiami 50 dalyvių. Pradinės
dalyvių atrankos kriterijai – klausimų-užduočių atsakymai ir dalyvio akademiniai bei
asmeniniai pasiekimai. Kviečiami Konkurso dalyviai bus informuoti el. paštu iki 2016-02-22.
11. Konkurso užduotys atliekamos Konkurso organizatorių pateiktuose užduočių atlikimo lapuose.
12. Konkurso užduotys atliekamos savarankiškai. Pastebėjus nesąžiningą elgseną dalyvis
pašalinamas iš konkurso, o jo užduotys nevertinamos.
13. Konkurso užduotys pristatomos dalyvių mokytojoms seminaro metu. Seminaras mokytojoms
vyks tuo pačiu metu kaip ir Konkursas. Dalyviams užduotys neplatinamos.
V. DARBŲ VERTINIMAS IR REZULTATŲ PASKELBIMAS
14. Vertinamas užduoties atlikimas ir gautas rezultatas; jei užduotyje nurodoma pateikti atlikimo
aprašymą, be atlikimo aprašymo pateiktas rezultatas nevertinamas.
15. Konkurso dalyvių darbus vertina organizatorių sudaryta vertinimo komisija. Dalyvių darbai ir
vertinimas dalyviams nepateikiami ir nekomentuojami.
16. Konkurso nugalėtojais tampa daugiausiai taškų surinkę dalyviai. Skiriamos trys prizinės vietos;
ta pati prizinė vieta gali būti skiriama keletui dalyvių, surinkusių vienodą ar neženkliai
skirtingą balų skaičių.
17. Konkurso rezultatai iki kovo 10 d. paskelbiami organizatorių svetainėje www.minčius.lt .
Registruodamiesi dalyvauti Konkurse dalyviai ir jų atstovai patvirtina savo sutikimą, jog
dalyvio rezultatai bus skelbiami viešai.
VI. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
18. Konkurso nugalėtojai apdovanojami diplomais bei prizais: pirmosios vietos laimėtojams
skiriama žurnalo „National Geographic“ prenumerata 12 mėn., antros ir trečios vietų
laimėtojams - suvenyrai. Nugalėtojų mokytojoms įteikiami padėkos raštai.
19. Konkurso nugalėtojai, surinkę ne mažiau 85% galimo didžiausio balų skaičiaus, taip pat
apdovanojami nevalstybinės progimnazijos “MAGIS” stipendija ketveriems mokymosi metams
(mokytis 5-8 klasėse). Stipendija skirta padengti 80% progimnazijos “MAGIS” mokymosi
įmokos ir skiriama bei vėlesniais mokslo metais pratęsiama laikantis progimnazijos “MAGIS”
mokinių priėmimo bei stipendijų skyrimo taisyklių. Stipendija neišmokama ją gavusiam
asmeniui ir negali būti panaudota kitais būdais ar formomis.
20. Visiems Konkurso dalyviams įteikiami padėkos raštai.
21. Diplomus, prizus ir padėkos raštus iš organizatorių paima dalyvio atstovai arba mokytoja.
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