
CHEMIJOS OLIMPIADOS RAJONO ETAPO NUOTOLINIO VYKDYMO TVARKOS 

APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

Lietuvos mokinių chemijos olimpiados rajoninis etapas (toliau – Olimpiada) organizuojamas 

pagal Bendruosius olimpiadų nuostatus ir 2020-2021 m. m. Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų 

ir kitų renginių savivaldybių bei šalies etapų organizavimo tvarkos aprašą. 

 

II SKYRIUS 

OLIMPIADOS ORGANIZAVIMAS 

1. Olimpiados rajoninis turas vyks 2021 m. sausio 7 d. nuotoliniu būdu. 

2. Mokiniai užduotis matys ir jas spręs MOODLE platformoje. 

3. Dalyviai spręs užduotis prie asmeninių kompiuterių/išmaniųjų įrenginių. 

4. Ne vėliau, kaip likus penkioms dienoms iki Olimpiados dienos Vilniaus rajono savivaldybės 

mokyklų chemijos mokytojai turi išsiųsti organizavimo komisijai Olimpiadoje užregistruotų 

dalyvauti mokinių sąrašą, kuriame yra nurodyti dalyvių elektroninių paštų adresai. 

5. Iki sausio 5 d. 12.00 val. Olimpiados dalyviams jų elektroniniais paštais bus išsiųsti 

prisijungimai prie MOODLE platformos ir instrukcija, kaip ja reikėtų naudotis.  

6. Nuo sausio 5 d. iki Olimpiados vykdymo pradžios mokiniai, prisijungę prie MOODLE 

platformos, galės atlikti bandomąjį testą, skirtą susipažinti su  platforma. 

7. Olimpiados dalyviai iki olimpiados vykdymo dienos į elektroninį paštą gaus kvietimą į 

nuotolinį susitikimą (konferenciją), kuriame bus vykdomas stebėjimas.  

8. Vykdymo komisijos nariai gaus kvietimus į tą patį nuotolinį susitikimą. 

9. Vienas stebėtojas stebės ne daugiau 20 mokinių. 

10. Mokytojai iki Olimpiados dienos aptaria su savo mokiniais tiek Olimpiados vykdymo tvarką, 

tiek nenumatytus atvejus (pvz., dingsta internetas mokinio namuose, techninės problemos su 

kompiuteriu) bei numato, kas ir kokiu būdu galėtų pagelbėti mokiniui, jei Olimpiados eigoje 

atsirastų techninės problemos. 

III SKYRIUS 
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OLIMPIADOS VYKDYMO TVARKA 

11. Sausio 7 d. 10.00 val. pradedama vykdyti Olimpiada. Olimpiados vykdymo trukmė – 2 

valandos.  

12. Olimpiados dalyviai ir mokytojai, atsakingi už mokinių stebėjimą, 9.30 val. jungiasi prie 

nuotolinio susitikimo, skirto mokinių stebėjimui Olimpiados užduočių atlikimo metu, 

spaudžiant kvietimo nuorodą, gautą el. paštu,  ir patikrina, ar yra matomi ir girdimi. 

13. Mokiniai prie MOODLE platformos prisijungia įvedę gautus prisijungimus. 

14. Jei mokinys baigia darbą anksčiau, nei pasibaigė užduočių sprendimo laikas, mokytojui, 

stebinčiam mokinį, rekomenduojama užsirašyti jo darbo pabaigos laiką ir įspėti mokinį, kad 

iki olimpiados pabaigos mokinys negali pakartotinai jungtis prie MOODLE platformos. 

15. Olimpiados dalyvių darbai taisomi automatiškai. 

16. Mokinių rezultatai bus išsiųsti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui 

elektroniniu paštu iki sausio13 d. 

17. Olimpiados laimėtojų vietas skirsto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo 

skyriaus atsakingas asmuo pagal Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro pateiktas 

rekomendacijas. 

 

______________________________________ 


