PATVIRTINTA
Širvintų meno mokyklos direktoriaus
2020 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. V1-390
2020-2021 M. M. LIETUVOS MOKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ
SAVIVALDYBĖS ETAPO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. 2020–2021 mokslo metais Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių, skirtų
gabiems ir talentingiems vaikams (toliau – Renginys), savivaldybės etapo organizavimo tvarkos
aprašas (toliau – Aprašas) nustato 2020-2021 mokslo metais vyksiančių olimpiadų bei kitų renginių,
vykdomų pagal Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro (toliau – ŠMSM) 2020 m.
lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-1729 patvirtintą 2021 m. Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų,
konkursų ir kitų renginių grafiką, organizavimo tvarką.
2. Šis Aprašas galioja tik 2020-2021 mokslo metams.
3. Kitos Renginių organizavimo nuostatos, nepateiktos šiame Apraše, nekinta ir yra
nustatytos 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-280 patvirtintos Širvintų rajono mokinių dalykinių
olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatuose, bei kituose dokumentuose.
4. Valstybės lygiu paskelbus ekstremalią situaciją, kurios prevencijai reikalingas socialinių
kontaktų ribojimas, Lietuvos mokinių olimpiados, konkursai ir kiti renginiai bus vykdomi nuotoliniu
arba dalinai nuotoliniu būdu. Jei šiuo atveju Renginio neįmanoma organizuoti nuotoliniu būdu, jis
nebus organizuojamas.
5. Pakeitimai 2021 m. Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių
grafike, patvirtintame ŠMSM 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-1729, skelbiami atskiruose
ŠMSM ministro įsakymuose.
II. LIETUVOS MOKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ
ORGANIZAVIMAS
6. Lietuvos mokinių olimpiados, konkursai ir kiti renginiai 2020–2021 mokslo metais bus
vykdomi dalinai nuotoliniu būdu. Olimpiadų užduotys gali būti pateiktos naudojant elektronines
informacines sistemas, tad dalyviui užduočių atlikimo metu gali būti reikalingas kompiuteris bei
prieiga prie interneto (apie tai bus iš anksto informuota atskiru raštu).
7. Renginio vykdymo būdą esant ekstremaliai situacijai rajone nustato savivaldybės etapo
organizavimo komisija. Galimi trys olimpiados savivaldybės etapo vykdymo būdai esant ekstremaliai
situacijai:
7.1 jei rajone ekstremali situacija yra kontroliuojama ir epidemiologinės aplinkybės tai
leidžia, savivaldybės etapas gali būti organizuojamas įprastai (t. y. olimpiados dalyviams užduotis
sprendžiant vienoje vietoje). Šiuo atveju olimpiados organizavimo komisija privalo pasirūpinti
visomis apsauginėmis priemonėmis ir užtikrinti dalyvių saugumą;
7.2 jei mokyklos olimpiados metu gali priimti savo mokyklos mokinius užduočių
atlikimui, rekomenduojama olimpiados užduočių sprendimus organizuoti savivaldybės etapo dalyvių
mokyklose (kiekvienas mokinys olimpiados uždavinius sprendžia savo mokykloje). Šiuo atveju:
7.2.1. kiekvienoje olimpiados užduočių sprendimus organizuojančioje švietimo įstaigoje turi
būti paskirtas asmuo, atsakingas už olimpiados organizavimą ir vykdymą;
7.2.2. atsakingas asmuo negali būti dalyko, kurio olimpiada vyksta, mokytojas;
7.2.3. olimpiados organizavimo komisija turi turėti galimybę stebėti užduočių sprendimus
gyvai arba nuotoliniu būdu.
7.3 jei olimpiados metu mokyklos neveikia, nėra jokių galimybių ar sąlygų olimpiados
dalyviams užduotis spręsti mokyklose, olimpiada gali būti vykdoma nuotoliniu būdu, mokiniams
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olimpiados užduotis sprendžiant namuose ir juos vaizdo skambučiu stebint olimpiados organizavimo
komisijos stebėtojams (vienas stebėtojas prižiūri ne daugiau nei 15 mokinių).
8. Savivaldybės etapo mokinių darbus vertina Širvintų meno mokyklos direktoriaus
įsakymu sudaryta vertinimo komisija.
9. Širvintų meno mokyklos Neformaliojo švietimo centro specialistas, atsakingas už
olimpiadų, konkursų ir kitų renginių vykdymą, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui
perduoda reikiamus dokumentus, ataskaitas, mokinių darbus.
10. Detalesnė informacija dėl kiekvienos olimpiados ar konkurso savivaldybės ir šalies
etapų vykdymo bus skelbiama interneto svetainėse www.lmnsc.lt., www.menomokykla.lt.
III. SAVIVALDYBĖS ETAPO OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ
NUOTOLINIS VYKDYMAS
11. Renginiui vykstant nuotoliniu būdu :
11.1. Mokykla arba mokytojas 10 dienų iki renginio registruoja mokinius, nugalėjusius
mokyklos etape ir ketinančius dalyvauti olimpiados ar konkurso savivaldybės etape. Registracijos
lapas pridedamas, 1 priedas.
11.2. Olimpiados dienos rytą mokiniai patys privalo registruotis el. paštu
olimpiados.sirvintos@gmail.com.
11.3. Tik olimpiados dieną užsiregistravusiems mokiniams užduotys arba nuoroda į
užduotis atsiunčiama el.paštu, likus 5-10 min. iki renginio.
11.4. Mokinys, norėdamas dalyvauti olimpiadoje, turi sutikti būti įrašomas ir filmuojamas.
Įrašai naudojami tik užduočių atlikčių papildomam vertinimui.
11.5. Mokiniams el.paštu atsiunčiamas prisijungimas į video konferencijų ir pokalbių
platformą „Zoom“. Visą renginio laiką mokinys privalo būti prisijungęs šioje platformoje.
11.6. Rekomenduojama, kad renginio metu mokiniai turėtų rašymo priemonę, balto
popieriaus juodraščiui, vandens atsigerti.
11.7. Pasibaigus renginio laikui, per 10 min. atsakymai turi būti išsiųsti nurodytu adresu.
11.8. Pavėluotai atsiųsti darbai, arba mokinių, kurie nebuvo prisijungę video konferencijų ir
pokalbių platformoje „Zoom“ darbai nėra vertinami.
11.9. Gauti mokinių darbai yra koduojami ir pateikiami renginio vertinimo komisijai.
12. Įtarus sukčiavimą olimpiadų metu olimpiadų vertinimo komisijos turi teisę nevertinti
nesąžiningai atliktų darbų.
13. Nustačius sukčiavimo atvejį, mokinio rezultatai anuliuojami.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Atskirų olimpiadų vykdymo reikalavimai gali skirtis. Apie specialius reikalavimus
mokyklos informuojamos raštu.
15. Pasikeitus aplinkybėms, šio Aprašo nuostatos gali būti pakeistos Širvintų meno
mokyklos direktoriaus raštu.
__________________________

