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MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, 
KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Molėtų rajono savivaldybės mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių 

organizavimo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja Molėtų rajono bendrojo lavinimo 

mokyklų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių (toliau Renginių) tikslus, 

uždavinius, rengėjus, organizavimo, vykdymo, finansavimo, dalyvių apdovanojimo, pasirengimo 

bei dalyvavimo šalies renginiuose tvarką.   

 

II. RENGINIŲ TIKSLAI 

 2. Renginių tikslai: 

 2.1. skatinti vaikus domėtis mokslu, menu, kultūra, tobulinti ir plėsti jų dalykines žinias; 

 2.2. ugdyti vaikų mokslinį kritinį mąstymą, kūrybingumą, savarankiškumą; 

 2.3. rasti itin gabius vaikus ir juos ugdyti; 

 2.4. skatinti mokytojų darbą su gabiais mokiniais, kurti šio darbo sistemą mokyklose ir 

rajone; 

 2.5. padėti aukštesniųjų klasių mokiniams planuoti karjerą; 

 2.6. rengti mokinius respublikinėms olimpiadoms ir konkursams. 

 

III. ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 3. Renginiai organizuojami ir vykdomi trimis etapais: mokyklos etapas, savivaldybės etapas 

ir šalies etapas. Renginiai gali turėti ir zoninį etapą. 

 3.1. Mokyklos etapą organizuoja ir visą organizavimo darbą vykdo mokyklos. Renginio 

užduotis parengia ir mokinių darbus vertina mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta vertinimo 

komisija. 

 3.2. Savivaldybės etapo Renginius organizuoja, nustato vykdymo vietą, laiką (jei 

nenurodyta šalies mastu) ir vykdo Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba. Užduotis rengia (jei nėra 

parengta šalies mastu), dalyvių darbus vertina Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 

įsakymu sudaryta savivaldybės vertinimo komisija.  

 3.3. Vertinimo komisijos narių skaičius priklauso nuo renginio dalyvių skaičiaus. 

 3.4. Mokyklos etape dalyvauja visi norintys mokiniai. 
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 3.5. Savivaldybės etape dalyvauja mokyklos etape laimėję mokiniai. 

 3.6. Į šalies etapą atrenkami mokiniai, geriausiai pasirodę savivaldybės etape. Renginiuose 

gali būti numatytos kvotos savivaldybės etapo laimėtojams. Ataskaitos apie savivaldybės etapą ir 

atrinktų į šalies etapą mokinių sąrašai ir, jei reikia, darbai siunčiami į nurodytą instituciją šalyje.  

 3.7. Savivaldybės etapo renginiai kasmet organizuojami ir vykdomi vadovaujantis LR 

Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro patvirtintais 

nuostatais ir grafiku, Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba direktoriaus įsakymais ir šiuo Aprašu. 

 3.8. Laimėtojai nustatomi pagal kiekvieno dalyko šalies mastu patvirtintas Renginių 

sąlygas, vertinimo kriterijus.  

 3.9. Informacija apie savivaldybės Renginius, Renginių sąlygos, laimėtojai skelbiami 

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos interneto svetainėje: http://spt.moletai.lt.  

 3.10. Mokinius, vykstančius į savivaldybės, zoninius, šalies etapo Renginius lydi mokyklos, 

kurioje mokosi mokinys, direktoriaus paskirtas mokytojas.  

 

IV. RENGINIŲ FINANSAVIMAS IR DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 4.1. Mokyklos etapo laimėtojus apdovanoja mokyklos vadovybė, jiems suteikiama teisė 

dalyvauti savivaldybės etape. 

 4.2. Savivaldybės etapo laimėtojus ir jų mokytojus apdovanoja Molėtų r. švietimo pagalbos 

tarnyba Padėkos raštais. Renginių dalyviai gali būti apdovanojami rengėjų ir rėmėjų prizais, 

atminimo dovanomis. 

 4.3. Savivaldybės Renginių laimėtojai, juos rengę mokytojai apdovanojami kiekvienų 

mokslo metų pabaigoje. 

 4.4. Savivaldybės renginių dalyvių – mokinių ir mokytojų kelionės ir kitas su tuo susijusias 

išlaidas apmoka siunčianti mokykla. 

 4.5. Respublikinių renginių dalyvių – mokinių ir mokytojų kelionės išlaidas apmoka 

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba. 

       4.6. Mokytojams, lydintiems mokinius į šalies Renginius, komandiruotės išlaidas apmoka 

siunčianti mokykla. 

 4.7. Šalies Renginių organizavimo, mokinių nakvynės, maitinimo išlaidos apmokamos 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka. 

 

____________________________ 


