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ROKIŠKIO RAJONO MOKINIŲ DAILĖS OLIMPIADOS SĄLYGOS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Rokiškio rajono mokinių dailės olimpiados (toliau – Olimpiada) sąlygos parengtos
vadovaujantis Dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatais, patvirtintais Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. ISAK-426 ir Lietuvos
mokinių dailės olimpiados sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo
centro direktoriaus 2015 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. R1-736.
2. Šios sąlygos (toliau – Sąlygos) reglamentuoja Olimpiados tikslus, rengėjus, organizavimo
tvarką, finansavimą bei dalyvių apdovanojimą.

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Olimpiados tikslas – plėtoti vaikų ir jaunimo kultūrą bei saviraišką, rasti itin gabius
vaikus ir juos ugdyti.
4. Olimpiados uždaviniai:
4.1. vykdyti sistemingą Rokiškio rajono vaikų ir jaunimo kultūrinę edukaciją, padedančią
įgyti kultūrinių įgūdžių, meninės ir kultūrinės kompetencijos;
4.2. ugdyti mokinių kūrybinius, tarpusavio bendradarbiavimo ir projektinio darbo įgūdžius;
4.3. sudaryti mokiniams geresnes galimybes saviraiškai ir kultūrinio paveldo pažinimui;
4.4. skatinti formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų bendradarbiavimą su muziejais,
bibliotekomis, archyvais, kitomis kultūros įstaigomis.

III. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO TVARKA IR RENGĖJAI
5. Olimpiada organizuojama kasmet trimis etapais:
5.1. pirmasis Olimpiados etapas – mokyklos dailės olimpiada;
5.2. antrasis Olimpiados etapas – rajono dailės olimpiada;
5.3 trečiasis Olimpiados etapas – šalies dailės olimpiada.
6. Olimpiadą organizuoja:
6.1. pirmąjį etapą – Rokiškio rajono bendrojo ugdymo, profesinės, neformaliojo ugdymo
mokyklos;
6.2. antrąjį etapą – Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras (toliau – Organizatorius).
6.3. trečiąjį etapą – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – Centras).
7. Antrojo etapo datą nustato Organizatorius.
8. Olimpiadoje gali dalyvauti bet kokio tipo (bendrojo ugdymo, neformaliojo ugdymo,
profesinio ugdymo) Rokiškio rajono mokyklų 8–12 klasių mokiniai.

9. Pirmasis etapas rengiamas mokyklose. Olimpiados pirmąjį etapą organizuoja, rengia
užduotis, vykdo organizacinį darbą mokyklos vadovo įsakymu patvirtinta komisija.
10. Antrajam etapui organizuoti, užduotims parengti, rezultatams įvertinti ir kandidatams
atrinkti į trečiąjį Olimpiados etapą sudaroma Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro
direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija.
11. Į antrąjį Olimpiados etapą mokinys atsiveža ne didesnį nei A2 formato neįrėmintą kūrinį
– mokinio kūrybinį darbą (namų darbą). Kitą darbą mokinys atlieka Olimpiados metu.
12. Į trečiąjį Olimpiados etapą atrenkamas vienas, daugiausiai komisijos balų surinkęs,
Rokiškio rajono mokinių olimpiados dalyvis. Jo darbas, atliktas Olimpiados antrojo etapo metu,
siunčiamas į trečiąjį etapą
Mokiniai, kurie ankstesniais metais trečiajame etape yra laimėję pirmojo laipsnio diplomus,
daugiau šiame (trečiajame) Olimpiados etape dalyvauti negali.
13. Vykstančius į trečiąjį etapą mokinius lydi Organizatoriaus paskirtas asmuo (mokinį
parengęs mokytojas).

V. OLIMPIADOS FINANSAVIMAS
14. Rajono olimpiados etapo organizavimą finansuoja Rokiškio rajono savivaldybė, lėšas
skiriant Olimpiados organizatoriui - Švietimo centrui. Savivaldybei neskirus lėšų, visas su
Olimpiada susijusias išlaidas apmoka siunčianti mokykla.
15. Rajono olimpiados etapo dalyvių ir mokytojų kelionės ir kitas su tuo susijusias išlaidas
apmoka siunčianti mokykla.

VI. OLIMPIADOS DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
16. Olimpiados mokyklų etapo laimėtojus apdovanoja mokyklos vadovybė, jiems
suteikiama teisė dalyvauti antrajame etape.
17. Olimpiados rajono etapo prizininkus apdovanoja Rokiškio rajono savivaldybės švietimo
centras. Laimėtojui suteikiama galimybė dalyvauti trečiajame etape.
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