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ROKIŠKIO RAJONO MOKINIŲ DAILĖS OLIMPIADOS SĄLYGOS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Rokiškio rajono mokinių dailės olimpiados (toliau – Olimpiada) sąlygos parengtos
vadovaujantis Mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatais, patvirtintais
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2020 m. gegužės 5 d. Nr. V-663, Lietuvos
mokinių dailės olimpiados sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo
centro direktoriaus 2020 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. R1-596, Rokiškio rajono mokinių/vaikų
dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu
Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro direktoriaus 2020 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-75,
Rokiškio rajono savivaldybės mokinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo tvarkos
aprašu patvirtintu Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro direktoriaus 2020 m. gruodžio 10
d. įsakymu Nr. V-121.
2. Šios sąlygos (toliau – Sąlygos) reglamentuoja Olimpiados tikslus ir uždavinius,
organizavimo tvarką, finansavimą bei dalyvių apdovanojimą.

II SKYRIUS
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Olimpiados tikslas – plėtoti mokinių 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 SKYRIUS
OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO TVARKA
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. Mokyklos etapo organizavimą, olimpiados datą,
užduočių rengimą ir mokinių darbų vertinimą, prizininkų skatinimo formą reglamentuoja
mokykloje nustatyta tvarka. Tie mokiniai, kurie mokosi keliose mokymosi įstaigose pagal
formaliojo ir/ar neformaliojo švietimo programas, laisvai pasirenka, kuriai įstaigai jie atstovaus.
Mokiniai, norintys rengtis Olimpiadai savarankiškai, dėl pageidavimo dalyvauti konkurse pateikia
prašymą savo mokyklos administracijai.
10. Antrojo Olimpiados etapo vykdymui, rezultatams įvertinti ir kandidatams atrinkti į
trečiąjį Olimpiados etapą sudaroma Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro direktoriaus
įsakymu patvirtinta komisija.
11. Atsižvelgiant į COVID-19 diktuojamas aplinkybes Olimpiada gali būti vykdoma įprastu
kontaktiniu arba nuotoliniu būdu.
11. 1. Jei Olimpiada vyksta nuotoliniu būdu:
11.1.1. Mokiniai atsiunčia Organizatoriui savo kūrybinės veiklos aplanką vienu
skaitmeninio pdf. formato dokumentu. Failo pavadinime turi būti įrašyti: vardas, pavardė, mokykla.
Maksimalus dokumento dydis 100 MB.
11.1.2. Kūrybinės veiklos aplanko antram Olimpiados etapui reikalavimai: 1) Viršelis:
vardas, pavardė, mokykla, klasė, kūrybinio darbo vadovo (-ės) vardas ir pavardė, data; 2) mokinio
kūrybinės veiklos pristatymas nesusijęs su olimpiados etapais (iki 5 puslapių); 3) Trumpas pirmo
Olimpiados etapo mokinio kūrybinės veiklos aprašymas (iki 0,5 psl. kiekvieno etapo), kūrybinių
ieškojimų eskizai, piešiniai, baigto darbo fotografijos. Medžiaga aplanke turi būti pateikta
tvarkingai, aiškiai, nuotraukos kokybiškos, kūriniai su metrikomis (autorius, darbo (-ų)
pavadinimas, sukūrimo metai, atlikimo technika, išmatavimai); 4) Aplanke nebūtinos padėkų,
diplomų ir nominacijų nuotraukos; 5) Aplanko apimtis antram Olimpiados etapui - iki 10 A4
formato puslapių.
11.1.3. Olimpiados nuotoliniu būdu vykdymas ir vertinimas: 1) Kūrybinės veiklos aplanko
įkėlimas ir vertinimas (40%); 2) Savarankiškas kūrybinio darbo atlikimas, jo įkėlimas ir vertinimas
(50%); 3) Aplanko ir kūrybinio darbo pristatymas (10%).
11.1.4. Mokinys, teikdamas darbų aplanką ir kūrybinį darbą vertinimo komisijai, garantuoja,
kad pateikiamas kūrinys (-iai) yra jo(s) kūrybinės veiklos rezultatas.
11.2. Jei Olimpiada vyksta įprastu kontaktiniu būdu:
11.2.1. į antrąjį Olimpiados etapą mokinys atsiveža ne didesnį nei A2 formato neįrėmintą
kūrinį – mokinio kūrybinį darbą (namų darbą) ir kūrybinės veiklos aplanką (kaip nurodyta 11.1.2.).
Kitą darbą mokinys atlieka Olimpiados metu. Mokinys aprūpinamas A3 formato popieriumi, o
kūrybiniam darbui atlikti pasirinktas priemones, mokinys atsiveža pats.
12. Dalyvio registracija Olimpiadoje laikoma mokinio sutikimu, kad jo paties arba jo darbų
atvaizdai, užfiksuoti Olimpiados metu, būtų naudojami internete, spaudoje ar kitose visuomenės
informavimo priemonėse.

13. Mokinius, vykstančius į antrąjį ir trečiąjį Olimpiados etapus, lydi ugdymo įstaigos,
kurioje mokosi mokinys, direktoriaus paskirtas asmuo.

IV SKYRIUS
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.
16. Mokinį lydinčio asmens nuvykimo į šalies etapą išlaidas apmoka Rokiškio rajono
savivaldybės švietimo centras pagal siunčiančios mokyklos ir/arba transporto paslaugų teikėjo
pateiktą sąskaitą-faktūrą. Savivaldybei neskirus lėšų, visas dalyvio ir lydinčio asmens
komandiruočių išlaidas apmoka siunčianti mokykla.
17. Olimpiadą organizuoti ir finansuoti gali padėti ir kitos organizacijos (rėmėjai).
18. Mokytojo, dirbančio ne darbo dienomis, kai vyksta šalies olimpiada, apmokėjimą skiria
arba papildomas laisvas dienas suteikia ugdymo įstaigų vadovai Lietuvos Respublikos darbo
kodekso arba kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
V SKYRIUS
DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
19. Visi rajono dailės olimpiados etapo dalyviai apdovanojami Rokiškio rajono
savivaldybės švietimo centro padėkomis.
20. Prizines vietas laimėję Olimpiados dalyviai apdovanojami pagyrimo raštais, esant
galimybei, prizais, ugdymo įstaigų ir/ar rėmėjų dovanomis.
__________________________________

