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2011–2012 m. m. Zarasų rajono mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafikas 

 

Eil. 

Nr. 

Olimpiada, konkursas ar kitas 

renginys 

Renginio organizavimo 

laikas rajone 

Dalyviai  Vieta  Atsakingas 

asmuo 

1.  Lietuvos mokinių  

23-oji informatikos olimpiada 

 

 

 

II etapas  

2011 m. gruodžio 16 d.  
 

III etapo l dalis  

2012 m. vasario 3 d.  

7-12 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo centras Jolanta Lašaitė 

Zarasų švietimo centro 

metodininkė 

tel.:8-385-51785 
metodinis@zarasai.lt  

pedag.centras@zarasai.lt  

 

 

 

 

 

 

2.  Lietuvos vaikų ir moksleivių  

televizijos konkursas „Dainų dainelė“ 
2012 m.  sausio 11 d. 3–6 metų 

vaikai, 

1-12 kl. 

mokiniai 

Zarasų meno mokykla  

3.  Lietuvos mokinių  

50-oji chemijos olimpiada 
2012 m. sausio 13 d. 9-12 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo centras 

4.  Lietuvos mokinių  

45- oji biologijos olimpiada 
2012 m. sausio 20 d. 9-12 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo centras 

5.  41-asis tarptautinis jaunimo epistolinio 

rašinio konkursas 
2012 m. sausio 20 d. iki 15 m.  Zarasų švietimo centras 

6.  Lietuvos mokinių 60-oji fizikos 

olimpiada 
2012 m. sausio 27 d. 

 

9-12 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo centras 

7.  Lietuvos mokinių 44-asis jaunųjų 

filologų konkursas 
2012 m. sausio 27 d.  Zarasų švietimo centras 

8.  Lietuvos mokinių anglų kalbos 

olimpiada  
2012 m. vasario 1 d. 11 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo centras 

9.  Lietuvos mokinių meninio skaitymo 

konkursas 
2012 m. vasario 2 d. 5-12 kl. 

mokiniai 

Zarasų krašto muziejus 

mailto:metodinis@zarasai.lt
mailto:pedag.centras@zarasai.lt
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10.  Lietuvos mokinių dailės olimpiada 2012 m. vasario 7 d. 7-12 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo centras 

11.  Lietuvių gimtosios   kalbos ir 

literatūros olimpiada Lietuvos ir 

užsienio lietuviškų mokyklų 

mokiniams 

2012 m. vasario 8 d.  9-12 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo centras 

12.  4 kl. matematikos olimpiada 2012 m. vasario 9 d.  4 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo centras 
 

13.  5 kl. matematikos olimpiada 2012 m. vasario 9 d.  5 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo centras 

14.  Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir 

užsienio) kalbos olimpiada 
2012 m. vasario 10 d.   10-11 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo centras 

15.  Rajoninė 7-8 kl. rusų kalbos olimpiada 2012 m. vasario 10 d.   7-8 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo centras 

16.  Lietuvos mokinių ekonomikos ir 

verslo olimpiada 
2012 m. vasario 10 d.  11-12 kl. 

mokiniai  

Pagal išankstinę registraciją internetu  

www.olimpiados.lt 

17.  Lietuvos mokinių astronomijos 

olimpiada 

 

2012 vasario 13 d.  5-12 kl. 

mokiniai 

Internetu  

www.olimpiados.lt skelbiamos 

atrankinio turo užduotys 

18.  Lietuvos mokinių istorijos olimpiada 2012 m. vasario 14 d. 9-12 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo centras 

19.  Lietuvos mokinių  

61-oji matematikos olimpiada  
2012 m. vasario 15 d.  9-12 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo centras 

20.  15-oji Lietuvos mokinių filosofijos 

olimpiada 
2012 m. vasario 22 d.  10-12 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo centras 

21.  Lietuvos mokinių muzikos olimpiada 2012 m. vasario 24 d. 12-14 m., 

15-18 m. 

mokiniai 

 

http://www.olimpiados.lt/
http://www.olimpiados.lt/
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22.  Lietuvos mokinių technologijų 

olimpiada  
2012 m. kovo 1 d. 

 

5-12 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo centras 

23.  24-oji Lietuvos mokinių geografijos 

olimpiada 
2012 m. kovo 13 d. 9-12 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo centras 

24.  Tarptautinis matematikos konkursas 

„KENGŪRA 2012“ 

2012 m. kovo 15 d.  1-12 kl. 

mokiniai 

Mokyklose  

25.  6-8 kl. matematikos olimpiada 2012 m. kovo 21 d.  6-8 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo centras 

26.  Rajono mokyklų 8 kl. lietuvių k. 

olimpiada 

II turas  

2012 m. kovo 22 d. 

8 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo centras Jaunius Bertulis 

Zarasų švietimo centro 

metodininkas 

tel.:8-385-51785 
metodininkas@zarasai.lt  

pedag.centras@zarasai.lt  

 

27.  Rajoninė 7-10 kl. istorijos olimpiada 2012 m. balandžio 12 d. 7-10 kl. 

mokiniai 

Zarasų švietimo centras 

28.  Rajono raštingumo konkursas 5-7 kl. 

mokiniams 
2012 m. balandžio 25 d. 5-7 kl. 

mokiniai 

Zarasų P. Širvio progimnazija 

29.  Pradinių klasių mokinių varžybos 

„Šviesoforas“ 
2012 m. balandžio mėn.  1-4 kl. 

mokinių 

komandos 

Zarasų švietimo centras 

30.  Rajoninė pradinių klasių mokinių 

šventė „Ačiū, mokyklėle“ 
2012 m. gegužės 24 d 4 kl. 

mokiniai 

Zarasų „Santarvės“ pradinė 

mokykla 

 

Parengė 

Zarasų švietimo centro  

metodininkė 

Jolanta Lašaitė 

mailto:metodinis@zarasai.lt
mailto:pedag.centras@zarasai.lt

