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PATVIRTINTA  

Šilutės rajono savivaldybės  

administracijos direktoriaus   

2019 m. gruodžio 10 d. 

įsakymu Nr. A1-1309  

 

 

ŠILUTĖS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ MOKOMŲJŲ 

DALYKŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO IR 

VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Šis aprašas reglamentuoja Šilutės rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių 

mokomųjų dalykų olimpiadų, konkursų ir kitų renginių (toliau – Renginiai) tikslus, uždavinius, 

organizavimo, finansavimo, dalyvių apdovanojimo, dalyvavimo juose tvarką. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

2. Tikslas – atpažinti ir atskleisti gabių ir talentingų mokinių gebėjimus ir juos ugdyti. 

 3. Uždaviniai: 

 3.1. skatinti mokinius domėtis mokslu, menu, kultūra, tobulinti ir plėsti jų dalykines 

žinias; 

 3.2. ugdyti mokinių kritinį mąstymą, kūrybiškumą, savarankiškumą; 

 3.3. ugdyti bendradarbiavimo, projektinio darbo ir kitus gebėjimus; 

3.4. atrinkti mokinius dalyvauti regiono (zonos), šalies etapuose. 

 

III SKYRIUS 

OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

 4. Renginiai organizuojami ir vykdomi remiantis Lietuvos mokinių dalykinių 

olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafiku (toliau – Grafikas),  konkrečių mokomųjų dalykų 

olimpiadų, konkursų ir kitų renginių sąlygomis, nuostatais, Švietimo, mokslo ir sporto ministro 

įsakymais ir raštais, Švietimo skyriaus (toliau – Skyrius) rajoninių renginių planu, Skyriaus vedėjo 

įsakymais bei šiuo aprašu.  

 5. Renginius, įtrauktus į šalies renginių grafiką ar inicijuojamus įvairių šalies 

institucijų, pagal rajoninių renginių planą organizuoja atsakingi Skyriaus specialistai.  

 6. Rajoninį renginį, kurio iniciatorius yra mokomojo dalyko metodinis būrelis, 

organizuoja pats metodinis būrelis, jei mokykla – pati mokykla. Renginio nuostatus tvirtina 

Skyriaus vedėjas. 

 7. Renginiai organizuojami šiais etapais: mokyklos, rajono, regiono (zonos) ir šalies. 

 8. Mokyklos etapas organizuojamas mokyklos vadovo nustatyta tvarka. 

 9. Rajono etapą organizuoja atsakingas Skyriaus specialistas, bendradarbiaudamas su 

rajono mokomojo dalyko metodinio būrelio pirmininku ir/ar mokyklų vadovais. Į rajono etapą 

mokyklos vadovas įsakymu deleguoja mokyklos etapo laimėtojus: 

 9.1. 1-4 klasių koncentre – pagal nuostatuose nustatytą skaičių;  

 9.2. 5-8 klasių koncentre po 1 penktoką, šeštoką, septintoką ir aštuntoką; turintys 

kelias paralelias klases – po 2; 

 9.3. 9-12 klasių koncentre po 2 devintokus, dešimtokus, vienuoliktokus ir dvyliktokus; 

turintys kelias paralelias klases – po 3.   
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 10. Šalies, regiono (zonos) etapą organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo 

centras. 

 11. Rajono etapo organizavimas: 

 11.1. Skyriaus specialistas: 

 11.1.1. parenka renginio vietą, derina datą, paruošia reikalingus Skyriaus vedėjo 

įsakymų projektus dėl užduočių rengimo grupių, vykdymo ir vertinimo komisijų, kurios nariai – 

mokyklos vadovo įsakymu deleguoti asmenys, sudarymo; 

 11.1.2. surenka mokyklų paraiškas; 

 11.1.3. padaugina, užkoduoja užduotis ir išdalina renginio dalyviams; 

 11.1.4. perduoda darbus vertinimo komisijai, pasibaigus vertinimui – atkoduoja; 

įvertintų mokinių darbų mokykloms negrąžina; 

     11.1.5. parengia ir pateikia rezultatų ataskaitas mokykloms;  

     11.2. vertinimo komisija: 

 11.2.1. vertinant darbus privalo vadovautis Lietuvos mokinių olimpiadų sąlygomis, 

vertinimo kriterijais, juos aptarti ir užtikrinti darbų vertinimo skaidrumą ir objektyvumą; 

 11.2.2. atrenka mokinius (darbus) į šalies etapą, vadovaujantis šalies Renginio 

nuostatomis (sąlygomis);  

 11.2.3. skiria laimėtojams prizines vietas; 

 11.2.4. gali siūlyti nominacijas konkursų ir kitų renginių dalyviams;  

 11.2.5. vertinimo komisijos pirmininkas, nesutapus vertintojų nuomonei, patikrina ir 

įvertina darbus;  

 11.2.6. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas užpildo vertinimo suvestines, pasirašo 

rezultatų protokolą ir komisijos pirmininkas pristato atsakingam Skyriaus specialistui; 

 11.3. mokyklos, kurioje vyksta olimpiada (ar kiti renginiai), vadovas: 

 11.3.1. skiria patalpas olimpiadai vykdyti, paruošia vietas dalyviams; 

 11.3.2. skiria patalpas vertinimo komisijai tikrinti darbus; 

 11.3.3. skiria vykdymo grupę – po 1 vykdytoją 1 kabinetui. Vykdytoju negali būti to 

mokomojo dalyko, kurio olimpiada vyksta, mokytojas. 

 12.  Atsakingas Skyriaus specialistas ataskaitas apie rajono etapą, atrinktų į regiono 

(zonos), šalies etapą mokinių sąrašus ir, jei reikia, darbus išsiunčia į Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centrą arba į kitą Grafike nurodytą instituciją iki nurodytos datos. 

 

IV SKYRIUS  

APDOVANOJIMAS IR FINANSAVIMAS  

 

 13. Mokyklos etapo laimėtojus skatina mokyklos administracija. 

 14. Rajono etapo laimėtojai skatinami Skyriaus vedėjo padėkos raštais: 

 14.1. laimėjusieji prizines I-III vietas; 

 14.2. laureatai; 

 14.3. pagal vertinimo komisijos siūlomas nominacijas; 

 14.4. mokytojai, kurių mokiniai laimėjo prizines vietas ar tapo laureatais;  

 15. Skyriaus vedėjo įsakymu reiškiama padėka: 

 15.1. užduočių rengėjams; 

 15.2. vertinimo komisijos nariams; 

 15.3. padėjusiems organizuoti olimpiadas, konkursus ar kitus renginius. 

 16. Mokinių ir lydinčių mokytojų vykimą į rajoninius renginius organizuoja ir 

finansuoja siunčianti mokykla.  

 17. Mokinių ir lydinčių mokytojų vykimą į regiono (zonos), šalies olimpiadas ir 

konkursus organizuoja Skyrius kartu su mokykla. Kelionės (komandiruotės) išlaidas, pagal 

mokyklos pateiktą prašymą (pridedant kelionės bilietus arba kuro, nakvynės sąskaitas), apmoka 

Savivaldybė.  
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 18. Mokinių dalyvavimą renginiuose, kurie yra neįtraukti į Lietuvos mokinių 

dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafiką, Skyriaus metinį veiklos planą finansuoja 

mokykla, kurioje jie mokosi.  

 19. Mokytojų, dalyvaujančių olimpiadose, konkursuose ir kituose renginiuose, darbo 

laiko apskaitą ir apmokėjimą už darbą organizuoja mokyklos vadovas teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 20. Aprašas gali būti keičiamas Švietimo skyriaus ir švietimo įstaigų vadovų 

iniciatyva. 

 

_____________________ 

 

 


