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PASVALIO RAJONO MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ
RENGINIŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Pasvalio rajono mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir
vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Pasvalio rajono bendrojo ugdymo mokyklų
mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių (toliau – Renginiai) tikslus, organizavimo ir
vykdymo, finansavimo, dalyvių apdovanojimo tvarką.
2. Vadovaudamasis šiuo Aprašu Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos (toliau
– Tarybos) metodininkai kartu su savivaldybės metodiniais būreliais pagal poreikį rengia renginių,
inicijuojamų savivaldybės metodinių būrelių, įvairių šalies institucijų, sąlygas (nuostatus), o Tarnybos
direktorius įsakymu tvirtina konkrečių Renginių sąlygas (nuostatus) bei skelbia Tarnybos interneto
svetainėje.
II. RENGINIŲ TIKSLAI
3. Renginių tikslai:
3.1. skatinti mokinius domėtis mokslu, menu, kultūra, tobulinti ir plėsti jų dalykines žinias;
3.2. ugdyti mokinių mokslinį kritinį mąstymą, saviraišką, kūrybiškumą, savarankiškumą;
3.3. ugdyti bendradarbiavimo, projektinio darbo ir kitus gebėjimus;
3.4. rasti itin gabius vaikus ir juos ugdyti;
3.5. padėti bendrojo ugdymo mokyklų aukštesniųjų klasių mokiniams pasirinkti profesiją;
3.6. vykdyti mokinių atranką dalyvavimui regioninėse, respublikinėse olimpiadose,
konkursuose.
III. RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS
4. Renginiai Pasvalio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams organizuojami
ir vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo sporto ministro įsakymu patvirtintu
Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafiku, Bendraisiais Lietuvos mokinių
olimpiadų, konkursų bei kitų renginių nuostatais, konkrečių mokomųjų dalykų olimpiadų, konkursų ir
kitų renginių sąlygomis, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Lietuvos
mokinių neformaliojo švietimo centro (toliau – LMNŠC) raštais, reglamentuojančiais olimpiadų,
konkursų ir kitų renginių organizavimą ir vykdymą, Tarnybos direktoriaus įsakymais ir šiuo Aprašu.
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5. Renginiai organizuojami šiais etapais: mokyklos etapas, savivaldybės (rajoninis) etapas ir
šalies (zonos) etapas.
5.1. Mokyklos etapas:
5.1. renginius mokykloje organizuoja ir su tuo susijusius darbus vykdo pati ugdymo įstaiga;
5.1.2. renginių užduotis parengia ir dalyvių darbus vertina mokyklos direktoriaus įsakymu
sudaryta vertinimo komisija,
5.1.3. renginių vykdymo laiką nustato mokyklos direktorius, vadovaudamasis LMNŠC ir
Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintu grafiku,
5.1.4. mokyklos direktorius arba Renginių vykdymo mokyklos etape komisijos pirmininkas
perduoda informaciją apie mokyklos etapo nugalėtojus švietimo įstaigoje atsakingam asmeniui už
mokinių registravimą savivaldybės (rajoniniam etapui). Atsakingas asmuo iki Tarnybos nustatytos datos
pateikia paraišką sistemoje https://konkursaippt.test.kreminis.lm.lt/konkursai/ dėl dalyvavimo
savivaldybės (rajoniniame) etape;
5.2. Savivaldybės (rajoninis) etapas:
5.2.1. renginius savivaldybėje organizuoja Tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtas Tarnybos
metodininkas;
5.2.2. savivaldybės (rajoniniame) etape dalyvauja mokiniai, mokyklos etape laimėję prizines 1,
2, 3 vietas,
5.2.3. renginių užduotis, jeigu jos nėra parengtos Švietimo, mokslo ir sporto ministro arba
LMNŠC direktoriaus įsakymu patvirtintos Renginio užduočių rengėjų grupės, parengia ir dalyvių darbus
vertina Tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta savivaldybės (rajoninio) etapo organizavimo, vykdymo
ir vertinimo komisija,
5.2.4. vadovaujantis kasmetiniu Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių
grafiku (toliau – Grafikas), kuris tvirtinamas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro
įsakymu ir derinamas su Pasvalio rajono savivaldybės metodinių būrelių veiklos planais, Tarnybos
direktorius įsakymu tvirtina Renginių grafiką, kuriame nurodoma renginio vieta, laikas, atsakingi
asmenys ir paraiškų, mokinių darbų pristatymo laikas,
5.2.5. Tarnybos metodininkas ataskaitas apie savivaldybės etapą ir atrinktų į šalies (zonos) etapą
mokinių sąrašus ir, jei reikia, darbus siunčia į LMNŠC ar į kitą Grafike nurodytą instituciją iki nurodytos
datos;
5.3. Šalies (zonos) etapas:
5.3.1. renginius organizuoja LMNŠC.
6. Mokinius, vykstančius į savivaldybės, regioninius, respublikinius renginius, lydi mokyklos,
kurioje mokosi mokinys, direktoriaus paskirtas asmuo.
IV. SAVIVALDYBĖS ETAPO RENGINIŲ VYKDYMAS
7. Savivaldybės etapo Renginių vykdymo grupę sudaro: organizatorius, vykdymo ir vertinimo
komisijos nariai:
7.1. organizatoriaus (Tarnybos metodininko) funkcijos:
7.1.1. parenka renginio vietą, paskelbia datą ir laiką, sudaro vertinimo komisiją ir, jei reikia,
sudaro organizacinį komitetą,
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7.1.2. surenka savivaldybės etapo paraiškas,
7.1.3. padaugina ir išdalina užduotis Renginio dalyviams,
7.1.4. užpildo protokolą sistemoje
https://konkursaippt.test.kreminis.lm.lt/konkursai/administracija.php
7.1.5. užtikrina nuorodos išsiuntimą dalyviams, komisijų nariams, jei olimpiada ar konkursas
organizuojamas nuotoliniu būdu.
7.2. vykdytojo (komisijos pirmininko) funkcijos:
7.2.1. palaiko tvarką ir sprendžia iškilusias problemas Renginio metu,
7.2.2. pasibaigus Renginiui, surenka užduotis iš dalyvių ir perduoda jas vertinimo komisijai,
7.2.3. patikrintus ir įvertintus darbus, užpildytą ir pasirašytą rezultatų protokolą vertinimo
komisijos pirmininkas pristato organizatoriui;
7.3. vertinimo komisijos narių funkcijos:
7.3.1. vertina Renginio dalyvių darbus,
7.3.2. užtikrina darbų vertinimo skaidrumą, atrenka laimėtojus į šalies (zonos) renginius,
7.3.3. vertinimo komisijos narys savo mokinio darbo nevertina, jeigu darbai nėra užkoduoti.
V. RENGINIŲ FINANSAVIMAS
8. Mokinių ir lydinčių mokytojų kelionės išlaidas vykstant į savivaldybės ir šalies (zonos) etapų
Renginius apmoka siunčianti mokykla.
9. Savivaldybės (rajoninio) etapo Renginių išlaidas finansuoja savivaldybė.
VI. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
9. Mokyklos etapo laimėtojus apdovanoja mokyklos vadovai, laimėtojams suteikiama teisė
dalyvauti savivaldybės (rajoniniame) etape.
10. Savivaldybės (rajoninio) etapo laimėtojai apdovanojami Švietimo pagalbos tarnybos I, II, III
laipsnio diplomais. Padėkos rašomos visiems konkursų, olimpiadų rajoninio etapo dalyviams ir laureatų,
I–III vietas laimėjusių mokinių mokytojams. Tarnyba Savivaldybės (rajoninio) etapo laimėtojus, esant
finansinėms galimybėms, gali apdovanoti atminimo dovanomis. Laimėtojams suteikiama teisė dalyvauti
šalies (zonos) etape.
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