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LIETUVOS DELEGACIJOS EUROPOS SĄJUNGOS MOKSLO OLIMPIADOJE 

ATRANKOS TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

 1. Lietuvos delegacijos Europos Sąjungos mokslo olimpiadoje atrankos taisyklės (toliau - 

Taisyklės) nustato mokinių, atstovausiančių Lietuvai, bei juos lydėsiančių vadovų Europos 

Sąjungos mokslo olimpiadoje atrankos kriterijus ir organizavimo tvarką. 

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos ir trumpiniai: 

EUSO – Europos Sąjungos mokslo olimpiada (pgl. angl. European Union Science 

Olympiad). 

Komanda – trijų mokinių, atitinkančių Europos Sąjungos mokslo olimpiados dalyviams 

keliamus reikalavimus ir gebančių spręsti biologijos, chemijos ar fizikos užduotis (po vieną mokinį 

kiekvienai sričiai) ir turinčius praktinių gebėjimų atlikti minėtų mokslo sričių eksperimentus.  

 

II. ATRANKOS ORGANIZAVIMAS 

 

3. Lietuvos delegacijos Europos Sąjungos mokslo olimpiadoje atranką organizuoja Lietuvos 

mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras (toliau - Organizatorius). 

4. Lietuvos delegaciją sudaro trys vadovai ir dvi arba viena komanda, t.y. 6 arba 3 mokiniai. Į 

delegacijos sudėtį gali būti įtraukti stebėtojai.  

5. Delegacijos vadovai turi sugebėti išversti biologijos, chemijos ar fizikos užduotis iš anglų į 

lietuvių kalbą, jas taisyti ir argumentuoti įvertinimus, turėti pakankamą atitinkamos mokslo srities 

kvalifikaciją ir vadavimo komandai  panašiame tarptautiniame mokslo konkurse patirties.  

6. Organizatorius kiekvienais metais sudaro Komisiją, kuri remiantis Taisyklėmis sudaro 

mokinių, kandidatuojančių atstovauti Lietuvai EUSO einamaisiais mokslo metais, konkursinių balų 

eilę. 

7. Kandidatai turi atitikti šiuos kriterijus: 

7.1. atitikti Europos Sąjungos mokslo olimpiados konstitucijoje nurodytus reikalavimus: 

7.1.1. būti ne vyresni nei 17 m. prieš konkurso metų gruodžio 31 d., t.y. kandidatuojantiems 

2009 m. būti gimusiems 1992 m. sausio 1 d. ar vėliau; 

7.1.2. kandidatai negali būti dalyvavę ankstesnėse EUSO du ar daugiau kartų; 

7.2. visi kandidatai turi būti dalyvavę Lietuvos mokinių biologijos, chemijos ar fizikos 

olimpiados respublikiniame etape (atitinkamai toje, kurios sričiai komandoje kandidatuoja 

atstovauti) ir bent kartą joje apdovanoti pagyrimo raštu ar I-III laipsnio diplomu. Pirmenybė 

suteikiama respublikinės olimpiados, kuri vyksta ne vėliau nei 2 mėnesiai prieš organizuojamą 

EUSO, nugalėtojams; 

7.3. būti Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo mokyklos mokiniais; 

7.4. suprasti užduočių sąlygas lietuvių ar anglų kalba. 

8. Konkursinio balo sudarymo principai: 

8.1. konkursiniam balui sudaryti naudojami šie duomenys: 

8.1.1. Lietuvos mokinių biologijos, chemijos ir fizikos olimpiadų respublikinių etapų 

protokolai ir rezultatų suvestinės; 

8.1.2. elektroninės Lietuvos mokinių biologijos, chemijos ir fizikos olimpiadų miestų (rajonų) 

etapų ataskaitos, pateiktos LMITKC Olimpiadų skyriui savivaldybių administracijų švietimo 



padalinių ar kitų institucijų, įgaliotų organizuoti minėtų olimpiadų miestų (rajonų) etapus 

savivaldybėse. 

8.2. Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę: 

Konkursinis balas =  
,

 

kur:   

A1 – asmeninis kandidato rezultatas balais gamtos mokslų srities, kurios atstovu kandidatuoja 

būti, olimpiados respublikiniame etape; 

B1 – geriausias rezultatas kandidato amžiaus grupėje toje pačioje olimpiadoje; 

A2 – asmeninis kandidato rezultatas balais rajonų (miestų) etape dalykinėje olimpiadoje, 

kurios atstovu kandidatuoja; 

max2 – maksimali galima surinkti taškų suma rajonų (miestų) etape; 

A3 – asmeninis kandidato rezultatas balais kitos srities gamtos mokslų dalykinės olimpiados 

respublikiniame etape: 

B3 – geriausias rezultatas kandidato amžiaus grupėje toje pačioje dalykinėje olimpiadoje, 

kurioje pasiektas A3 rezultatas. 

8.3. Konkursiniai balai apvalinami šimtųjų tikslumu. 

8.4. Komisija sudaro tris kandidatų konkursinių balų eiles: atskirai biologijos, chemijos ir 

fizikos sričių atstovams.  

8.5. Jei vienas kandidatas dalyvavo kelių Lietuvos mokinių olimpiadų (biologijos, chemijos ir 

fizikos) respublikiniuose etapuose, jis įrašomas į tos srities konkursinę eilę, kurioje jis turi 

didžiausią konkursinį balą.  

8.6. Jei du ar daugiau dalyvių surenka identiškus balus, pirmenybė sąraše suteikiama 

mokiniui, kurio praktinės užduoties (esant kelioms praktinėms užduotims – bendras praktinės 

dalies) įvertinimas paskutinėje atstovaujamos srities respublikinėje olimpiadoje yra didžiausias. 

9. Konkursinių balų ir komandų sudėties paskelbimas: 

9.1. dešimties kiekvienos srities (biologijos, chemijos ir fizikos) aukščiausius konkursinius 

balus surinkusių mokinių sąrašas (viso 30 asmenų) su nurodytais konkursiniais balais skelbiamas 

tinklapiuose www.lmitkc.lt ir http://euso.olimpiados.lt. 

9.2. Kandidatai, pastebėję netikslumų konkursinių balų skaičiavime, privalo kreiptis į 

Organizatorių telefonu, el. pašto adresu ar raštu tiesiogiai pateikiant argumentuotą prašymą 

perskaičiuoti kandidato konkursinį balą. Prašymai turi būti pateikti ne vėliau nei 5 kalendorinės 

dienos po konkursinių balų paskelbimo 9.1. p. nurodytuose tinklalapiuose. Prašymus Komisija 

privalo išnagrinėti per 2 darbo dienas, apie galutinius konkursinius balus informuojama tuose 

pačiuose informaciniuose šaltiniuose.  

9.3. Ne vėliau nei per 5 kalendorines dienas po galutinių konkursinių balų paskelbimo du 

didžiausius konkursinius balus surinkę kiekvienos srities kandidatai (viso 6 mokiniai) privalo 

asmeniškai informuoti Organizatorių apie apsisprendimą dalyvauti arba nedalyvauti EUSO.  

9.4. Jei EUSO dalyvauti dėl objektyvių priežasčių siunčiama viena komanda (3 mokiniai), 9.3 

p. aprašyta procedūra taikoma vienam aukščiausią konkursinį balą kiekvienoje srityje surinkusiam 

mokiniui.  

9.5. Jei pirmenybę turintis mokinys atsisako dalyvauti EUSO, teisė perleidžiama žemesnį balą 

turinčiam kandidatui pagal sąrašą. 

10. Dalyvių atranka turi būti įvykdyta ne vėliau nei likus 1 mėnesiui iki EUSO. 

11. Atrinktų dalyvių paskirstymą į komandas vykdo komandos vadovai. 

12. Atrinkti dalyviai yra kviečiami į pasirengimo Europos Sąjungos mokslo olimpiadai 

stovyklą, jei ji yra organizuojama. Joje, esant sąlygoms, gali dalyvauti ir kiti kandidatai, nepatekę į 

delegaciją.  

13. Organizatorius pasibaigus atrankai raštiškai informuoja atrinktų mokinių mokyklos 

vadovus apie atrankos rezultatus.  

________________ 


