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Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus  
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 įsakymu Nr. V-62 
 

 

Širvintų krašto jaunųjų matematikų komandinio konkurso mokytojo Antano 

Kuliešiaus taurei laimėti nuostatai   

I. Bendroji dalis  

 

1. Konkursas skiriamas matematikos mokytojui Antanui Kuliešiui atminti.  

Antanas Kuliešius – ilgametis Širvintų vidurinės mokyklos matematikos mokytojas, mokyklos 

direktorius.  

2. Komandinį matematikos uždavinių sprendimo konkursą organizuoja Širvintų Lauryno Stuokos-

Gucevičiaus gimnazija ir Širvintų rajono administracijos Švietimo ir sporto skyrius.  

3. Nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą ir uždavinius, konkurso organizavimo, užduočių 

rengimo, mokinių darbų vertinimo, nugalėtojų apdovanojimo tvarką. 

4. Konkurso pereinamosios taurės steigėjas - Širvintų rajono savivaldybė. 

 

II. Konkurso tikslas ir uždaviniai 

 

1. Ugdyti mokinių kūrybinius gebėjimus, skatinti domėjimąsi matematikos mokslu.  

2. Tobulinti savarankiško mąstymo nestandartinėse situacijose įgūdžius. 

3. Lavinti gebėjimus dirbti komandoje. 

 

III. Konkurso dalyviai 

 

1. Konkurse kviečiamos dalyvauti  Širvintų rajono ir kitų šalies gimnazijų I-II ir III-IV klasių 

mokinių komandos.  

2. Gimnazijų komandas sudaro penki mokiniai iš I-II klasių ir penki mokiniai iš III-IV klasių  

 

IV. Konkurso laikas ir vieta 

 

1. Konkursas vyksta kasmet spalio mėnesio trečią penktadienį Širvintų Lauryno Stuokos-

Gucevičiaus gimnazijoje. 

2. Dalyviai į konkursą atvyksta savo lėšomis. Dalyvio mokestis nerenkamas. 



 

V. Konkurso organizavimo tvarka 

 

1. Konkurso užduočių sprendimui skiriamos dvi valandos (120 minučių).  

2. Konkurso užduotis ir jų vertinimo kriterijus rengia Vilniaus universitetų  dėstytojai.  

3. Komandų darbus vertina Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktoriaus 

įsakymu patvirtinta vertinimo komisija, kurioje dalyvauja universitetų dėstytojai ir gimnazijų 

atstovai. Vertinimo komisijos pirmininkas – universiteto dėstytojas. 

4. Vertinimo komisija nustato konkurso laimėtojus. 

 

VI. Konkurso dalyvių apdovanojimas 

 

 Konkurso nugalėtojai apdovanojami: 

1. III-IV kl. komandinį konkursą laimėjusi komanda apdovanojama pereinamąja mokytojo Antano 

Kuliešiaus taure. 

II ir III vietą laimėjusios  komandos apdovanojamos diplomais. 

Kitos komandos apdovanojamos padėkos raštais. 

2. I-II kl. komandinį konkursą laimėjusi komanda apdovanojama mažąja mokytojo Antano 

Kuliešiaus taure. 

II ir III vietą laimėjusios  komandos apdovanojamos diplomais. 

Kitos komandos apdovanojamos padėkos raštais, dalyviams įteikiamos atminimo dovanėlės. 

3. Komandai, penkis kartus laimėjusiai pereinamąją Antano Kuliešiaus taurę, taurė dovanojama. 

 

VII. Konkurso finansavimas 

 

1. Konkursą finansuoja Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija ir rėmėjai (jais gali būti 

fiziniai asmenys, įstaigos ir organizacijos ir kt.). 

2. Konkurso prizinis fondas formuojamas iš rėmėjų lėšų, knygų, suvenyrų. 


