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OFICIALUS KVIETIMAS MOKYTIS MOKYKLOJE „FIZIKOS OLIMPAS“ 
 
Patekusiems į 2020 m. Lietuvos mokinių fizikos olimpiados galutinį etapą, moksleiviams, tapusiems 2019 m. 
Lietuvos mokinių fizikos čempionato prizininkais (kviečiamųjų moksleivių sąrašas pridedamas) bei kitiems 
moksleiviams, labai gerai besimokantiems fiziką 
 
 Sveikinu Jus su sėkmingu pasirengimu dalyvauti Lietuvos mokinių fizikos olimpiadoje. Nors 
olimpiados galutinis baigiamasis etapas šiemet neįvyko dėl Vyriausybės paskelbto karantino ir su juo susijusių 
draudimų bei apribojimų, kartu maloniai pranešu, kad savo puikiu pasirengimu ir mokymusi Jūs įgijote 
išskirtinę galimybę be konkurso įstoti ir mokytis unikalioje, analogų nei Lietuvoje, nei pasaulyje neturinčioje 
itin gabių mokinių ugdymo viešojoje įstaigoje papildomo ugdymo mokykloje „Fizikos olimpas“. 

Į pirmąjį mokyklos kursą paprastai priimame 20-30 gabiausių devintokų, o trijuose mokyklos kursuose 
iš viso mokosi 50–70 itin gabių Lietuvos moksleivių. Pagal mokyklos steigėjų tarybos patvirtintą trejų metų 
programą, pagrįstą tarptautinių fizikos olimpiadų dalykiniu turiniu ir užduočių sudėtingumu, mokyklos pirmo, 
antro ir trečio kurso moksleiviams keturis kartus per metus vyksta mokymo sesijos, kurių bendra metų 
kalendorinė trukmė yra penkios savaitės, o visa trejų metų mokymosi mokykloje trukmė yra 750 akademinių 
valandų.  

Mokyklos mokslo metai prasideda dviejų savaičių trukmės vasaros mokymo sesija birželio mėnesį 
(mokymo trukmė 100 akad. val.). Kitos trys vienos savaitės trukmės sesijos (kiekvienos sesijos mokymo 
trukmė 50 akad. val.) vyksta rudenį (spalio mėnesį), žiemą (sausio mėnesį) ir pavasarį (kovo mėnesį). Sesijų 
metu paskaitos ir laboratoriniai darbai vyksta Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto auditorijose ir 
laboratorijose. Tarp sesijų moksleiviai savarankiškai atlieka dėstytojų paskirtus namų darbus ir užduotis. Be 
fizikos mokome matematikos, supažindiname su darbo kompiuteriu pradmenimis, braižyba, skaitome 
pažintines, mokslo populiarinimo paskaitas. 

Mokykloje paskaitas skaito aukščiausios kvalifikacijos pedagogai: prof. habil. dr. Antanas Rimvidas 
Bandzaitis, doc. dr. Jevgenij Chmeliov, dr. Vytautas Čepas, dr. Andrius Gelžinis, doc. dr. Kristijonas 
Genevičius, doc. dr. Alytis Gruodis, dr. Vytautas Jakštas, dr. Rytis Juršėnas, prof. habil. dr. Edmundas 
Kuokštis, doc. dr. Robertas Maldžius, doc. dr. Andrius Poškus, doc. dr. Gytis Sliaužys, doc. dr. Kęstutis 
Svirskas, dr. Milda Tamošiūnaitė-Survilienė, doc. dr. Stasys Tamošiūnas, prof. habil. dr. Juozas Vidmantis 
Vaitkus ir dr. Justas Zdanavičius. 

 Mokyklos darbą koordinuoja jos steigėjų taryba: mokytoja ekspertė Danutė Aleksienė, prof. habil. dr. 
A. R. Bandzaitis, tarybos pirmininkas Petras Jonušas, ŠMM vyr. specialistas Edmundas Rupšlaukis, 
doc. dr. S. Tamošiūnas, prof. habil. dr. E. Kuokštis, Lietuvos fizikų draugijos prezidentas 
prof. habil. dr. J. V. Vaitkus ir mokytoja ekspertė Saulė Vingelienė. 

Malonu pastebėti, kad mūsų mokyklos absolventai sėkmingai įstoja ir labai gerai mokosi tiek 
Lietuvos, tiek užsienio aukštosiose mokyklose. Nuo 1995 m. visi kasmet vykstančių tarptautinių fizikos 
olimpiadų dalyviai Lietuvos rinktinės nariai ir prizininkai yra „Fizikos olimpo“ moksleiviai (išskyrus vieną 
moksleivį 2011 m. tarptautinėje olimpiadoje). 
 

Mokykloje mokymasis yra iš dalies mokamas, t. y. dalis visų mokymosi sąnaudų yra apmokamos iš 
moksleivių įmokų už mokymąsi. 

Mokėjimo už mokymąsi tvarka: 
- įmokos už mokymąsi sesijoje sumokamos iki mokymosi sesijos pradžios pagal numatytą faktinę tos 
sesijos mokymo trukmę, 
- bazinė įmoka už mokymąsi mokykloje yra 2,35 Eur už 1 akademinę valandą, 
- moksleiviams, ne vilniečiams, atvykstantiems į mokymo sesijas į Vilnių iš kitų vietų, įmoka yra 
mažinama 20 proc., t. y. ji yra 1,88 Eur už 1 akademinę valandą, 
- moksleiviams, laimėjusiems pirmąsias vietas Lietuvos fizikos olimpiadų baigiamuosiuose etapuose ir 
fizikos čempionatuose, taikoma 20 proc. bazinės įmokos nuolaida vieneriems metams nuo artimiausios 
sesijos po olimpiados (čempionato), 
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- mokyklos rengtų mokomųjų fizikos olimpiadų ir čempionatų kiekvieno mokyklos kurso pirmosios 
vietos laimėtojui taikoma 20 proc. bazinės įmokos nuolaida vienai (artimiausiai) sesijai, 
- į mokyklą papildomai priimamiems moksleiviams, stojimo į mokyklą metais nepatekusiems į 
Lietuvos fizikos olimpiadų baigiamuosius etapus, ar jau besimokantiems mokykloje moksleiviams, 
kurių praėjusių mokslo metų metinis mokymosi vertinimo vidurkis yra mažesnis už 5 balus 10-ies balų 
vertinimo skalėje, taikomas 20 proc. bazinės įmokos priedas vieneriems mokslo metams, 
- moksleiviams, įstojusiems į mokyklos antrą arba trečią kursus, ar praleidus vieną ar kelias mokymo 
sesijas, taikomas 20 proc. bazinės įmokos priedas už visas praleistų sesijų akademines valandas. Šį 
priedą už visas praleistas sesijas moksleivis sumoka atvykęs į pirmąją sesiją po praleistų sesijų, 
- jei moksleiviui yra taikytinos kelios bazinio įkainio nuolaidos (priedai), jos sumuojamos, 
- įstojęs į mokyklą moksleivis sumoka mokyklai 30,00 Eur dydžio vienkartinį mokyklos turto 
tausojimo užstatą, kurio nepanaudotas likutis grąžinamas moksleiviui baigus mokymąsi mokykloje, 
- surinktos įmokos už įvykusias, tačiau atskirų moksleivių praleistas paskaitas, negrąžinamos. 
 
Surinktos įmokų už mokymąsi lėšos naudojamos tik tiesioginėms mokymo išlaidoms pagal mokyklos 

mokymo programas apmokėti: dėstytojų ir mokyklos administracijos atlyginimams, mokymo priemonėms 
(leidiniams) įsigyti ir tiražuoti, telefono, pašto bei kanceliarinėms išlaidoms apmokėti, diplomams, prizams ir 
mokyklos baigimo pažymėjimams išduoti, kt. 
 

Atvykstančių iš kitų miestų moksleivių ir jų tėvelių maloniai prašau patiems pasirūpinti kelione į 
Vilnių ir atgal, nakvyne bei maitinimusi mokymosi sesijų metu. Mokykla bendrabučio neturi. Jei negalėsite 
apsigyventi pas Vilniuje gyvenančius giminaičius ar pažįstamus, kreipdamiesi iš anksto pabandykite 
pasinaudoti Vilniaus universiteto bendrabučio (el. paštas bustas@vub.lt) ar kitos apgyvendinimo vietos 
Vilniuje (pavyzdžiui, info@fortunahostel.lt ar kt.) paslaugomis. 

 
 Deja, šiais 27-aisiais (2020-2021)  mokyklos mokslo metais dėl Vyriausybės paskelbto karantino 
įprasto mokymosi Fizikos fakulteto auditorijose ir laboratorijose nuo vasaros sesijos nepradėsime, o pradžiai 
dirbsime namie.  Todėl maloniai kviečiame pradėti akivaizdžiai arba nuotoliniu būdu mokytis mokykloje nuo 
rudens mokymo sesijos, kuri prasideda 2020 m. spalio 5 d., pirmadienį, 10 val. Rudens mokymo sesija truks 1 
savaitę ir tęsis iki spalio 11 d., sekmadienio, sesijos trukmė 50 akademinių valandų. Vasaros ir rudens 
laikotarpiu iki rudens mokymo sesijos pradžios mokyklos internetinėje svetainėje bus skelbiamos mokyklos 
dėstytojų pateiktos privalomam sprendimui nustatytais terminais namų darbų bei netrukus prasidėsiančio 14-
ojo „Fizikos olimpo“ fizikos turnyro užduotys.  

Nusprendę mokytis mokykloje, užpildykite ir iki 2019 06 30 elektroniniu paštu olimpas@ff.vu.lt 
atsiųskite užpildytą prašymo priimti į mokyklą blanką (jį galima rasti mokyklos interneto svetainėje 
www.olimpas.lt) bei moksleivio piliečio paso (tapatybės kortelės) arba gimimo liudijimo kopiją. Prašymo 
originalą reikia atsivežti atvykstant į mokymo sesiją. 

Viešoji įstaiga papildomo ugdymo mokykla „Fizikos olimpas“ yra įsikūrusi Vilniaus universiteto 
Fizikos fakulteto rūmuose, mokyklos adresas: 
 

Saulėtekio al. 9, tretieji rūmai, 200 kab. 
10222 Vilnius 

 
Esant galimybei mokymo procesą vykdyti akivaizdiniu būdu, šiuo adresu reikia atvykti į rudens 

mokymo sesiją spalio 5 d. iki 10 valandos į „Fizikos olimpo“ būstinę (Fizikos fakultetas, II aukštas, 200 
kab.). Iš Vilniaus autobusų ar geležinkelio stoties galima važiuoti 2-ojo maršruto troleibusu iki stotelės 
„Vilniaus universitetas“. Jeigu dėl kokių nors svarbių priežasčių nurodytu laiku negalėsite atvykti, tačiau 
atsiuntėte prašymą ir norėtumėte mokytis mūsų mokykloje, prašytume apie tai iš anksto pranešti nurodytu 
elektroniniu paštu arba mokyklos direktoriui doc. dr. Stasiui Tamošiūnui telefonu +370 686 13779. 
  
 Pastabos: 

1. Iš pridėto prie šio kvietimo 9-ųjų klasių kviečiamųjų moksleivių sąrašo bus suformuotas mokyklos 
I kursas (29-oji laida), o iš 10 klasių sąrašo – papildytas II kursas (28-oji laida). 

2. Prašymus įstoti ir mokytis mokykloje „Fizikos olimpas“ (I-ajame ar II-ajame kurse) gali atsiųsti ir kiti 
labai gerai fiziką besimokantys moksleiviai, nepatekę į kviečiamųjų moksleivių sąrašą, pateikę fizikos 
mokytojo rekomendaciją. 

 
 
 
Mokyklos direktorius               doc. dr. Stasys Tamošiūnas 
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