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LIETUVOS MOKINIŲ ISTORIJOS OLIMPIADOS SĄLYGOS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos mokinių istorijos olimpiados (toliau – Olimpiada) 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 (Ţin., 2009, Nr. 

27-1078). 

2. Šios sąlygos reglamentuoja Olimpiados tikslus, rengėjus, organizavimo tvarką, finansavimą 

bei dalyvių apdovanojimą. 

 

II. OLIMPIADOS TIKSLAI 

 

3. Olimpiados tikslai: 

3.1. Skatinti mokinius domėtis istorija, plėsti mokinių ţinias ir istorijos problemų sprendimų 

gebėjimus; 

3.2. Supaţindinti mokinius su kultūros paveldu, jo saugojimu ir naudojimo galimybėmis; 

3.3. Padėti atsiskleisti geriausiai istoriją išmanantiems, ja besidomintiems mokiniams; 

3.4. Atkreipti mokinių dėmesį į svarbias istorines temas; 

3.5. Plėsti mokinių humanitarinės terminologijos išmanymą ir lavinti mokslinio (publicistinio) 

teksto rašymo gebėjimus; 

3.6. Suteikti galimybę istorija aktyviai besidomintiems mokiniams arčiau susipaţinti su 

profesionaliu istorijos mokslu ir jo pasiekimais. 

 

III. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

4. Olimpiadoje dalyvauja 10–12 klasių mokiniai. Visų etapų organizatoriams paliekama teisė 

išimties tvarka leisti dalyvauti ir 9 klasės mokiniams. 

5. Olimpiada vykdoma trimis etapais: pirmasis mokyklose, antrasis rajone (mieste), trečiasis – 

respublikinis etapas.  

6. Pirmųjų etapų datas nustato mokyklos ir švietimo skyriai.  

7. Rajono (miesto) etapą organizuoja švietimo padalinių vadovo įsakymu sudaryta komisija. Ji 

atrenka mokinius į respublikinį Olimpiados etapą. Komisija sprendţia mokinių ir mokytojų skatinimo 

ir apdovanojimo klausimus. 

 

IV. DALYVIŲ SIUNTIMAS Į OLIMPIADOS FINALĄ 

 

8. Į Olimpiados respublikinį etapą siunčiama iš kiekvieno rajono, Birštono, Palangos, 

Druskininkų, Neringos, Visagino miestų po 1 mokinį, Alytaus ir Marijampolės miestų – ne daugiau 

kaip po 2 mokinius, iš Vilniaus – 6, Kauno, Klaipėdos – 4, Šiaulių ir Panevėţio miestų – 3. 

9. Mokinius pagal nustatytą kvotą atrenka rajono (miesto) Olimpiados rengimo komisija. 

10. Į Olimpiados finalą vykstančius mokinius lydi mokytojas. Registruodamas mokinius jis 

pateikia mokinių paţymėjimus. 



 

V. VADOVAVIMAS OLIMPIADAI 

 

11. Olimpiadą organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – Centras). 

Prie Olimpiados organizavimo gali prisidėti kitos institucijos. Informaciniai duomenys apie Olimpiadą 

ir Olimpiados programa skelbiami interneto tinklalapyje  www.lmnsc.lt. 

12. Olimpiadai vadovauja Olimpiados organizavimo komitetas. Olimpiados uţduotis rengia ir 

dalyvių darbus vertina Olimpiados vertinimo komisija. 

13. Olimpiados organizavimo komitetą ir Olimpiados vertinimo komisiją tvirtina Centro 

direktorius. 

14. Olimpiados organizavimo komitetas nustato Olimpiados vykdymo tvarką, vykdo respublikinį 

etapą, apibendrina rezultatus. 

15. Olimpiados vertinimo komisija rengia uţduotis, vertina dalyvių darbus, nustato nugalėtojus ir 

prizininkus.  

16. Olimpiados respublikinis (trečiasis) etapas – dviejų dalių. Pirmos dalies pagrindas – testas ir  

darbas su istorijos šaltiniais (iliustracijos, dokumentai, tekstai, statistinės, kartografinės uţduotys). 

Pirmosios dalies uţduotis atlieka visi Olimpiados dalyviai. 

17. Apibendrinus pirmosios dalies rezultatus, sudaroma 20 finalininkų grupė. Jei vienas ar keli 

ţemesnes nei 20-ą vietą uţėmę Olimpiados dalyviai respublikinio Olimpiados etapo dalyje surenka tiek 

pat taškų, kiek ir 20-ą vietą uţėmęs olimpiados dalyvis, į finalą patenka visi šie vienodai taškų surinkę 

dalyviai. 

18. Į finalinę grupę patekę dalyviai varţosi dėl prizinių vietų, kurios nustatomos pagal jų parašytų 

istorinės esė vertinimo balus. Keliems dalyviams gavus vienodą istorinės esė vertinimo balą, aukštesnę 

vietą uţima pirmojoje respublikinio etapo dalyje didesnį taškų skaičių surinkęs dalyvis. 

19. Antroji dalis (tik finalininkų grupei) – istorinio rašinio-esė rašymas Olimpiados vertinimo 

komisijos pasiūlytomis temomis.  

 

VI. OLIMPIADOS DALYVIŲ VERTINIMAS, APDOVANOJIMAS, SKATINIMAS 

 

20. Testo uţduotis vertina 3 vertinimo komisijos nariai. 

21. Finalinio etapo dalyvių darbus vertina 3 vertinimo komisijos nariai. 

22. Finalinio etapo dalyvių darbai vertinami 100 balų sistema. 

23. Laimi dalyvis, antroje finalo dalyje (esė rašymas) surinkęs daugiausia taškų. 

24. Skiriama viena pirmoji, dvi antrosios ir trys trečiosios vietos. 

25. Olimpiados laimėtojai (I–III vietos) apdovanojami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerijos I, II, III laipsnio diplomais, padėkos raštais ir atminimo dovanomis. 

26. Mokytojai, parengę prizines vietas uţėmusius mokinius, apdovanojami Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštais. 

 

VII. OLIMPIADOS FINANSAVIMAS 

 

27. Olimpiados finalinio etapo išlaidas apmoka Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerija. 

28. Mokinių ir mokytojų kelionės bei komandiruotės išlaidas apmoka rajonų (miestų) švietimo 

skyriai. 

29. Olimpiados dalyviams ir mokytojams skatinti skiriami rėmėjų prizai. 

 

_________________________ 


