
PATVIRTINTA 

Vilniaus Gabijos gimnazijos 

direktoriaus 2020 m. vasario 3  d. 

įsakymu Nr. V-24 

 

VILNIAUS MIESTO 7–8 KLASIŲ GABIŲ MOKINIŲ KONKURSO 

SOSTINĖS IŠMINČIUS 2020  

                                                  NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS  NUOSTATOS 

1.  Konkurso  Sostinės išminčius 2020 nuostatai (toliau – Nuostatai) apibrėžia 

konkurso tikslus, organizavimo tvarką, organizatorius, dalyvius, darbų vertinimą, dalyvių 

apdovanojimą. 

2. Konkursas Sostinės išminčius 2020  yra viena iš mokinių saviraiškos, akademinio 

ugdymo, mokinių gebėjimo išreikšti savo nuomonę ir būti išklausytam formų. 

 

II. TIKSLAI 

3. Išrinkti ir apdovanoti gabiausią Vilniaus miesto 7–8 klasių mokinį, suteikiant jam  

Sostinės išminčiaus 2020 vardą. 

4. Skatinti mokinių saviraišką, erudiciją, loginį ir kritinį mąstymą, ugdyti 

sąmoningumą bei humaniškumą. 

 

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

5.  Konkursą organizuoja  Vilniaus Gabijos gimnazijos gabių mokinių ugdymo darbo 

grupė, mokyklos bendruomenė ir mokyklos vadovybė. 

 

                                       IV. DALYVIAI 

6.  Sostinės išminčiaus 2020 konkurse gali dalyvauti  1 7–8  klasių kategorijos  

mokinys iš Vilniaus miesto mokyklų. 

7. Mokiniai, norintys dalyvauti konkurse, užpildo dalyvio anketą. Priedas Nr.1. 

                                     

V.KONKURSO UŽDUOTYS IR JŲ VERTINIMAS 

8. Konkurso metu kiekvienam mokiniui reikia atsakyti į 100 klausimų. Mokiniams 

bus pateikti šių sričių klausimai: „Vaizduojamasis menas“, „Geografija“, „Istorija“, „Literatūra“, 

„Muzika“, „Tikslieji mokslai“, „Gamtos mokslai“, „Sportas“. Konkursas nebus tik teorinis žinių 

patikrinimas, klausimai apims ir bendrą dalyvių išsilavinimą, jų pilietinį smalsumą, domėjimąsi 

šiandienos Lietuvos ir pasaulio aktualijomis, netgi populiariąja kultūra. Konkurse svarbūs ir greito 

mąstymo, atminties, logikos elementai.  

9.  Konkursui užduotis rengia Vilniaus Gabijos gimnazijos gabių mokinių ugdymo 

darbo grupė.  

10. Užduotims atlikti skiriama 1,5 val.   

11. Teisingas atsakymas vertinamas 1 tašku.  

12. Siekiant išvengti subjektyvumo, dalyvių pavardės koduojamos.  

13.  Konkurso užduotys: 
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14.1. I etapas. Klausimai teiginių tipo, į kuriuos galima atsakyti tik „taip“ arba „ne“. 

Mokiniai  renkasi atsakymus. Iš viso pateikiama 50 klausimų.  

14.2. II etapas. Klausimai su trimis atsakymų variantais. Mokiniai gali rinktis vieną iš 

trijų pateiktų atsakymų. Iš viso yra 30 klausimų.  

14.3. III etapas. Pateikiami garso, vaizdo, loginiai, šiuolaikinių aktualijų klausimai ir 

kūrybinės užduotys. 

 

V.  KONKURSO ORGANIZAVIMO VIETA IR LAIKAS 

15. Konkursas organizuojamas dviem etapais:  

I etapas (mokinių atrankos) vyksta mokyklose iki 2020 kovo 2 d.  

II etapas vyks Vilniaus Gabijos gimnazijoje 2020 kovo 24 d.  (Pašilaičių 13, 

Vilnius).  

16.Konkurso pradžia 10.00 val. Registracija nuo 9.00 val. iki 9.50 val. Apie ketinimą 

dalyvauti būtina pranešti iki 2020 kovo 13 d. 14.00 val. rastine@gabijos.vilnius.lm.lt su nuoroda 

Konkursui „Sostinės išminčius“. Vėliau pateiktos paraiškos bus nepriimamos. 

 

                                          VI. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

17. Konkurso dalyvius vertina direktoriaus įsakymu sudaryta vertinimo komisija. 

18. Kiekvienas mokinys, dalyvavęs konkurse, apdovanojamas dalyvio diplomu, 

nugalėtojas – diplomu ir asmenine dovana. 

19. Daugiausiai taškų surinkusiam mokiniui suteikiamas  Sostinės išminčiaus 2020 

vardas.  

20. I – III vietų laimėtojai apdovanojami Sostinės išminčiaus 2020 konkurso diplomais 

ir prizais. 

_______________ 

 

 

mailto:rastine@gabijos.vilnius.lm.lt
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Vilniaus miesto 7–8 klasių gabių mokinių 

 konkurso „Sostinės išminčius 2020“ nuostatų 

1 priedas 

 

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO DALYVAVIMUI  

GABIŲ MOKINIŲ KONKURSO 

 SOSTINĖS IŠMINČIUS 2020 

KONKURSE 

____________________ 

                                                           (pildymo data) 

 

Aš,    __________________________________________________________________, 

(įrašyti vardą ir pavardę) 

1. S u t i n k u / n e s u t i n k u  (reikalingą žodį pabraukti), kad: 

             1.1. gabių mokinių konkurso „Sostinės išminčius 2020“ (toliau – Konkurso) organizatoriai 

bei vertinimo komisija gautų ir tvarkytų šiuos mano asmens duomenis: 

1.1.1. vardą ir pavardę; 

1.1.2. klasę; 

1.1.3. mokyklą. 

2. S u t i n k u / n e s u t i n k u  (reikalingą žodį pabraukti), kad: 

2.1. prizinės vietos laimėjimo atveju mano vardas ir pavardė, klasė bei mokykla būtų 

skelbiami konkurso laimėtojų sąraše; 

 3. S u t i n k u / n e s u t i n k u  (reikalingą žodį pabraukti), kad:  

3.1. konkurso metu būčiau fotografuojamas ir filmuojamas; 

4.  S u t i n k u / n e s u t i n k u  (reikalingą žodį pabraukti), kad:  

4.1. mano nuotraukos iš konkurso būtų viešinamos Vilniaus Gabijos gimnazijos 

internetiniame puslapyje skelbiant informaciją apie konkursą  ir jo laimėtojus; 

5.  Man yra žinomos mano, kaip duomenų subjekto, teisės, nustatytos Lietuvos 

Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Bendrąjame asmens duomenų apsaugos 

reglamente bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą: teisė būti 

informuotam apie asmens duomenų tvarkymą, teisė susipažinti su savo asmens duomenimis, teisė 

reikalauti ištaisyti duomenis, teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“), teisė 

reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, teisė į duomenų perkeliamumą, teisė nesutikti, teisė 

reikalauti, kad asmeniui nebūtų taikomas automatizuotas atskirų sprendimų priėmimas, įskaitant 

profiliavimą. 

6.  Pateikiu savo duomenis: 

Vardas, pavardė  

Mokykla  

Klasė  

Mokytojo, konsultavusio 

konkursui,  vardas ir 

pavardė 

 

7. Patvirtinu, kad 6 punkte pateikti duomenys yra teisingi. 

 

Mokinys          ____________________                             ____________________ 

                                               (parašas)                                            (vardas ir pavardė) 

Mokinio tėvai          ____________________         ____________________ 

                                               (parašas)                                            (vardas ir pavardė) 


