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PATVIRTINTA 

Širvintų meno mokyklos  

direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31  d. 

įsakymu Nr.V–280 

 

 
ŠIRVINTŲ RAJONO MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, 

KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO 

NUOSTATAI 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Širvintų rajono mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo 

nuostatai reglamentuoja dalykinių olimpiadų, konkursų, kitų renginių (toliau – renginių) tikslus, 

rengėjus, organizavimo tvarką, vykdymo ir vertinimo komisijų veiklą, dalyvių apdovanojimą. 

2. Renginiai organizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2020 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. V-663 „Dėl mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių 

nuostatų patvirtinimo“,  Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafiku, 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus patvirtintomis olimpiadų ir konkursų 

sąlygomis, kitais olimpiadų ir konkursų organizavimo tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir šiais 

nuostatais. 

 

II. RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TIKSLAI 

 

3. Renginių organizavimo tikslai: 

3.1. Sukurti sąlygas aukštą motyvaciją turinčių mokinių gabumams ir kūrybiškumui 

atsiskleisti; 

3.2. skatinti mokinius domėtis mokslu, menu, kultūra, tobulinti ir plėsti jų dalykines žinias; 

3.3. užtikrinti dalyvavimą šalies renginiuose: olimpiadose ir konkursuose. 

 

 

III. RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKA  

 

4. Renginiai organizuojami renginio sąlygose numatytais etapais: pirmas etapas mokyklos, 

antras – savivaldybės, trečias – šalies. 

5. Mokyklos etapą organizuoja ir visą organizavimo darbą vykdo bendrojo ugdymo 

mokyklos, vaikų neformaliojo švietimo mokyklos (toliau – mokyklos). Užduotis parengia ir mokinių 

darbus vertina mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta vertinimo komisija. 

6. Antruosius renginių etapus organizuoja Širvintų meno mokyklos Neformaliojo švietimo 

centras.  

7. Savivaldybės etapo olimpiados ir konkursai organizuojami vadovaujantis Širvintų meno 

mokyklos direktoriaus patvirtintu olimpiadų ir konkursų grafiku. 

8. Savivaldybės etapo organizatoriai į šį etapą kviečia visus jos teritorijoje esančių ne tik 

savivaldybės, bet ir visų valstybinių bei nevalstybinių mokyklų mokinius, kurie laimėjo mokyklos 

etapą.  

9. Atsižvelgiant į renginių specifiką ir numatytus organizavimo ypatumus mokyklos arba 

savivaldybės etapai gali nevykti. Tokiu atveju atrankos etapai nustatomi renginio organizatorių. 

Renginiai gali būti organizuojami nuotoliniu būdu. 
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10. Širvintų meno mokyklos direktoriaus įsakymu sudaroma renginių organizavimo 

komisija. Komisija atsakinga už vertinimo ir vykdymo komisijų, reikiamų sąlygų renginiams 

sudarymą. 

11. Renginiams vykdyti, užduotims parengti, rezultatams įvertinti ir kandidatams atrinkti į 

šalies olimpiadas ir konkursus sudaromos vykdymo ir vertinimo komisijos iš Širvintų meno mokyklos 

Neformaliojo švietimo centro, mokyklų ir kitų atstovų. Komisijas įsakymu tvirtina Širvintų meno 

mokyklos direktorius. 

12. Savivaldybės etapo renginių vykdymo komisijos pirmininku skiriamas Širvintų meno 

mokyklos Neformaliojo švietimo centro metodininkas, nariais – rajono mokyklų atstovai (ne dalyko 

specialistai) arba Širvintų meno mokyklos Neformaliojo švietimo centro darbuotojai. 

13. Vykdymo komisija atsako už tvarką olimpiadų ir konkursų metu; 

13.1. pasibaigus olimpiadai, konkursui vykdymo komisijos pirmininkas surenka mokinių 

darbus ir perduoda juos vertinimo komisijos pirmininkui. Jeigu darbai netaisomi tą pačią dieną, už jų 

saugojimą atsako vykdymo komisijos pirmininkas. 

14. Vertinimo komisija pagal renginio organizavimo ir vertinimo nuostatus rengia užduotis, 

vertina mokinių darbus, atrenka laimėtojus į šalies olimpiadą, konkursą, užpildo vertinimo suvestines 

arba protokolus ir juos perduoda  atsakingam Širvintų meno mokyklos Neformaliojo švietimo centro 

darbuotojui. 

15. Savivaldybės etapo užduočių rengėjai dėl galimo interesų konflikto turi pasirašyti 

Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties ir nešališkumo deklaracijas. Interesų konfliktas 

mutatis mutandis suprantamas kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos viešų ir privačių interesų 

derinimo įstatyme. Savivaldybės etapo užduočių rengėjai taip pat turi pasirašyti Konfidencialumo 

pasižadėjimą. 

16. Mokinių darbai, uždavinių sprendimai, pasirodymai renginiuose vertinami laikantis 

objektyvumo, sąžiningumo ir lygiateisiškumo principų. 

17. Renginio dalyviai gali būti skirstomi pagal amžių, klases, darbų specifiką, mokymo 

programą, užduočių sunkumą ar kitus kriterijus, nurodytus renginio sąlygose. 

 

IV. MOKINIŲ DALYVAVIMAS RENGINIUOSE 

 

18. Renginio mokyklos atrankiniame etape gali dalyvauti visi norintys dalyvauti renginyje 

mokyklos mokiniai. 

19. Savivaldybės etape dalyvauja mokyklos etapą laimėję mokiniai. Paraiškos apie mokinių 

dalyvavimą pristatomos Neformaliojo švietimo centro metodininkui, atsakingam už renginį. 

20. Mokiniai, surinkę daugiausiai balų savivaldybės etape, atrenkami į šalies etapą, 

vadovaujantis mokinių atrankos tvarka nustatoma renginio sąlygose. 

21. Mokinys tais pačiais metais gali dalyvauti keliuose renginiuose. Jei vienu metu vyksta 

du renginiai, mokinys turi pasirinkti, kuriame renginyje jis dalyvauja.  

22. Mokiniai negali to paties darbo pateikti keliems konkursams. Jei mokiniai pateikia tą 

patį darbą ne vienam konkursui, jų darbai nevertinami, o jei buvo įvertinti, vertinimas anuliuojamas. 

23. Mokiniai renginiui negali pateikti ne savo darbo, plagiato ar kitaip pažeisti kitų asmenų 

autorinių teisių. Paaiškėjusio nesąžiningumo atveju organizatoriaus turi teisę anuliuoti renginio dalyvio 

(-ės) rezultatus. 

24. Mokiniai, kurie nesutinka su savivaldybės etapo vertinimo komisijos sprendimu, gali 

rašyti apeliaciją šalies etapo organizatoriams. 

25. Savivaldybės etapo ataskaitos ir atrinktų į šalies etapą mokinių sąrašai siunčiami 

renginio organizatoriui.  

26. Mokinius, vykstančius į renginio šalies etapą, turi lydėti atsakingas už mokinį asmuo. 
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V. RENGINIŲ DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

27. Mokyklos etapo laimėtojus gali apdovanoti mokykla, jie turi teisę dalyvauti renginio 

savivaldybės etape. 

28. Savivaldybės etapo laimėtojus gali apdovanoti savivaldybė, jie turi teisę dalyvauti 

renginio šalie etape. 

29. Mokytojai, parengę pirmos (-ų), antros (-ų), trečios (-ių) vietos laimėtojus ir laureatus, 

gali būti apdovanojami Širvintų meno mokyklos Neformaliojo švietimo centro padėkos raštais.  

                        ____________________________________________ 


