
 PATVIRTINTA 

 Klaipėdos Ernesto Galvanausko  

 Profesinio mokymo centro direktorės 

 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-9 (1.3) 

 

 

KLAIPĖDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO CENTRO  

 SUDOKU KONKURSAS „SUDOKU 2022“ KLAIPĖDOS MIESTO PROFESINIŲ MOKYKLŲ 

 3 - 4 GIMNAZIJOS KLASIŲ MOKINIAMS 

NUOSTATAI 

2022 m. 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro konkurso „SUDOKU 2022“  Klaipėdos 

miesto profesinių mokyklų 3 - 4 gimnazijos klasių mokiniams nuostatai (toliau – Konkurso nuostatai) 

reglamentuoja konkurso tikslą, rengėjus, dalyvius, organizavimo, darbų vertinimo ir dalyvių 

apdovanojimo tvarką. 

 

II. KONKURSO TIKSLAS 

 

Konkurso tikslas – lavinti mokinių loginį mastymą, plėsti akiratį, skatinti mokinius domėtis 

papildoma veikla, skatinti profesinių mokyklų bendradarbiavimą.  

  

III.  KONKURSO ORGANIZAVIMO VIETA IR LAIKAS 

 

Konkursas organizuojamas 2022 m. vasario mėn. 24 d. 12.00 val. Klaipėdos Ernesto 

Galvanausko profesinio mokymo centre (Taikos pr. 67, Klaipėda). 

Registracija nuo 11.30 val. iki 12.00 val. fojė. 

Užduotims atlikti skiriama 1,5 valandos. 

Apie dalyvavimą konkurse mokyklos iki 2022 m. vasario mėn. 11 d. informuoja Klaipėdos 

Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centrą, pranešdamos mokinių bei juos lydinčių mokytojų 

pavardes, užpildant registracijos formą https://forms.gle/wXhfCT9T2ZZnWScPA.  

 

IV. KONKURSO RENGĖJAS 

 

Sudoku konkursą „SUDOKU 2022“ rengia Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo 

centro bendojo ugdymo mokytojai. 

 

V. KONKURSO DALYVIAI 

 

Konkurse gali dalyvauti Klaipėdos miesto profesinių mokyklų 3 - 4 gimnazijos klasių mokiniai. 

Mokyklai atstovauja 4 mokiniai. 

Dalyviams reikia turėti rašymo priemonę ir mokinio pažymėjimą. 

Dalyviai konkurso užduočių atlikimo metu nesinaudoja išmaniaisiais įrenginiais (mobilūs telefonai 

ir kt.). 

Mokinius lydi mokytojas. 



VI. KONKURSO UŽDUOTYS IR JŲ VERTINIMAS 

 

Konkurso užduotis sudarys: klasikiniai 9 eilučių ir 9 stulpelių sudoku galvosūkiai 4 lygių (lengvas, 

vidutinis, sunkus, labai sunkus).  

Konkurso vertinimo komisiją sudarys Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro 

bei dalyvaujančių mokyklų mokytojai. 

Dalyviai vertinami individualiai pagal surinktus taškus. 

 

 

VII. KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

Konkurso laimėtojai ir prizininkai apdovanojami Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio 

mokymo centro padėkomis ir prizais. 

Konkurso rezultatai bei nugalėtojai bus skelbiami Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio 

mokymo centro interneto svetainėje www.gpmc.lt. 
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