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PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKINIŲ DALYKINIŲ 

OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RAJONINIŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Aprašas reglamentuoja Pakruojo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ir 

neformaliojo ugdymo įstaigų (toliau - Mokykla) mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų 

rajoninių renginių (toliau - Renginys), organizuojamų pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministerijos, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro patvirtintus renginių 

grafikus ar kitų institucijų, įstaigų dokumentus, tikslus, rengėjus, organizavimo, finansavimo, 

dalyvių apdovanojimo, pasirengimo šalies olimpiadoms bei dalyvavimo jose tvarką. 

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

      2. Tikslas - atrasti gabius, talentingus vaikus ir juos ugdyti. 

      3. Uždaviniai: 

3.1. skatinti vaikus domėtis mokslu, menu, kultūra, gilinti ir plėsti jų dalykines žinias; 

3.2. ugdyti vaikų mokslinį kritinį mąstymą, kūrybiškumą savarankiškumą; 

3.3.ugdyti bendradarbiavimo, projektinio darbo ir kitus gebėjimus; 

3.4.padėti bendrojo lavinimo mokyklų aukštesniųjų klasių mokiniams pasirinkti profesiją; 

3.5.rengti mokinius regiono, šalies renginiams. 

 

III. OLIMPIADŲ IR KONKURSŲ ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

4. Renginiai organizuojami ir vykdomi vadovaujantis 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, Švietimo ir mokslo ministerijos raštais, reglamentuojančiais 

olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimą ir vykdymą ir šiuo Aprašu. 

5. Renginiai organizuojami dviem etapais: mokyklų ir savivaldybės. 

6. Mokyklos: 

6.1. organizuoja visą mokyklos etapą: nustato vykdymo laiką sudaro olimpiadų ir 

konkursų organizavimo komisijas; 

6.2. ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas Pakruojo švietimo centrui pateikia paraiškas 

dalyvauti savivaldybės etape arba užregistruoja mokinius centro tinklapyje 

http://www.sjsc.pakruojis.lt/index.php/olimpiados ir deleguoja mokytojus į vykdymo 

ir vertinimo komisijas;  

6.3. paskiria lydinčius ir už mokinių saugumą atsakančius mokytojus; 

6.4.  apmoka į renginius mokinius lydinčių asmenų kelionės, komandiruotės išlaidas; 

6.5. kai olimpiados vyksta ne darbo dienomis, mokytojų darbo apmokėjimą organizuoja 

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

6.6. mokyklos etapo nugalėtojai apdovanojami mokyklos nustatyta tvarka; 

6.7. mokyklos etape dalyvauja visi norintys mokiniai. 

7.  Renginių savivaldybės etapą organizuoja Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras 

(toliau -Centras): 

7.1.  paskiria vykdymo vietą; 

7.2. renginiams vykdyti, užduotims parengti, rezultatams įvertinti ir kandidatams atrinkti į 

šalies Renginius sudaro vykdymo ir vertinimo komisijas, į kurias gali įtraukti Centro, 

mokyklų, Kultūros centro, Policijos komisariato ir kt. įstaigų atstovus; 

http://www.sjsc.pakruojis.lt/index.php/olimpiados


7.3. Savivaldybės Renginių vykdymo komisijos pirmininku skiriamas Centro darbuotojas,  

metodinio būrelio pirmininkas arba metodinio būrelio narys, nariais - rajono mokyklų 

atstovai (ne dalyko specialistai); 

7.4. Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro  nustatyta tvarka komisija organizuoja 

užduočių savivaldybės etapui parengimą (jei užduočių nepateikia respublikinių etapų 

organizatoriai), užtikrina užduočių turinio slaptumą. 

8. Renginio dalyvių darbai įvertinami ir rezultatai skelbiami per 3 darbo dienas. 

9.  Savivaldybės etape gali dalyvauti 2-12 klasių mokiniai. 

10. Pasibaigus Renginiams atsakingi Centro darbuotojai informaciją pateikia Pakruojo rajono 

savivaldybės Švietimo skyriui, mokykloms, zoninių arba respublikinių etapų rengėjams, 

laimėtojus išsiunčia į zoninius, respublikinius Renginių etapus. 

11. Renginių rezultatus Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras skelbia Pakruojo 

rajono savivaldybės tinklalapyje http://www.pakruojis.lt/ ir savo tinklapyje 

http://www.sjsc.pakruojis.lt/index.php/olimpiadu-konkursu-rezultatai  

 

IV. OLIMPIADŲ, KONKURSŲ DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

12.  Renginių savivaldybės etapo laimėtojus ir jų mokytojus apdovanoja savivaldybės švietimo 

skyrius, vadovaudamasis Centro teikiamu laimėtojų sąrašu, kurį suderina su renginio 

vertinimo komisija. 

13.  Renginių nugalėtojai išaiškinami dalyvių grupėse pagal konkrečių dalykų olimpiadų ir 

konkursų sąlygas. 

14.  Mokiniai, užėmę 1-as vietas, apdovanojami švietimo skyriaus diplomais, jų mokytojai –

padėkos raštais. 

15.  Diplomais apdovanojami ir mokiniai užėmę 2 ir 3 vietas, jeigu jie surinko trečdalį galimų 

vertinimo taškų. 

16.  Renginio vertinimo komisijos sprendimu dalyviai gali būti apdovanojami dalyvio 

pažymėjimais. 

17. Į zoninį, regiono, šalies renginių etapus atrenkami mokiniai, geriausiai pasirodę 

savivaldybės etape. Juos lydi mokyklos direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo. Renginiuose 

gali būti numatytos kvotos savivaldybės etapo laimėtojams. 

 

V. APELIACIJŲ TEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS 

 

     18. Abejojant dėl Renginio dalyvių darbų vertinimo skaidrumo ir objektyvumo, laimėtojų 

atrankos į Renginio regioninį ar šalies etapą, per 5 darbo dienas po rezultatų paskelbimo 

mokiniai, mokyklos, vykdymo ir vertinimo komisijų nariai gali teikti apeliaciją Pakruojo rajono 

savivaldybės administracijos Švietimo skyriui. 

19. Apeliacijas nagrinėjama Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 

vedėjo sudaryta vertinimo komisija. 
 

 

_______________________ 

http://www.pakruojis.lt/
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