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KUPISKIO RAJONO SAVIVALDYBTS UGDYMO IsTAIGU MoKINIU DATYKINIV
OLIMPIADU, KONKURSV rR KITV RENGINTV ORGANTZAVTMO TVARKOS

APRA$AS

I SYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kupi5kio rajono savivaldybes tlgdymo istaigq mokiniq dalykiniq olimpiadq, konkursrl ir

kitq renginiq organizavimo tvarkos apra5as (toliau - Apra5as) reglamentuoja Kupi5kio rajono

savivaldybes ugdymo istaigq mokiniq dalykiniq olimpiadq, konkursq, kitq renginiq (toliau -
Renginiai), uZ kuriuos yra atsakinga Kupi5kio r. Svietimo pagalbos tarnyba (toliau - Tarnyba),

organizavimo tvarkq.

2. Renginiai organizuojami ir vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo ir

mokslo ministro 2009 m. vasario 26 d. isakymu Nr. ISAK-426 ,,,Del dalykiniq olimpiadq, konkursq

ir kitq renginiq nuostatq patvirtinimo", Lietuvos mokiniq neformaliojo Svietimo centro direktoriaus

2013 m. geguZes 13 d. isakymu Nr. R1-347 ,,Del Lietuvos mokiniq dalyvavimo Salies dalykinese

olimpiadose, konkursuose ir kituose renginiuose tvarkos apra5o patvirtinimooo, Lietuvos mokiniq

neformaliojo Svietimo centro direktoriaus patvirtintais olimpiadq, konkursq ir kitq renginiq

nuostatais / s4lygomis, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro patvirtintu Lietuvos

mokiniq dalykiniq olimpiadq, konkursq ir kitq renginiq grafiku ir Kupi5kio r. Svietimo pagalbos

tarnybos direktoriaus patvirtintu Kupi5kio rajono savivaldybes mokyklq mokiniq dalykiniq

olimpiadq, konkursq ir kitq renginiq grafiku, Kupi5kio rajono savivaldybes Kultiiros, Svietimo ir

sporto skyriaus menesio veiklos planu.

II SKYRIUS
RENGINIV TIKSLAS IR UZDAVINIAI

3. Renginiq tikslas - skatinti mokiniq kompetencrjq iigti, sudarant s4lygas mokiniq

saviraiSkai.

4. Renginiq uZdaviniai:

4.1. skatinti mokiniq domejim4si mokslu, menu, kult0ra;

4.2. tobulinti ir plesti mokiniq dalykines Zinias;

4. 3. ugdyti vaikq mokslini-kritini mqstymQ, k[rybiSkumq, savaranki5kum4;



4.4. ugdyti bendradarbiavimo, projektinio darbo ir kitus gebejimus;

4,5,paddti ugdyti mokiniq bendrqsias ir dalykines kompetencijas.

III SKYRIUS

RENGINIU ORGANIZAVIMO TVARKA

5. Renginiuose dalyvauja konkretaus Renginio nuostatuose / s4lygose nurodyto amZiaus ar

klasiq mokiniai.

6. Renginius inicijuoj a:

6.1. KupiSkio rajono savivaldybes mokyklq dalykq mokytojq metodinis btirelis (toliau -
Metodinis btirelis), Tamyba, mokyklos ar kiti organizatoriai;

6.2. Lietuvos mokiniq neformaliojo Svietimo centras;

7. Rengini, kurio iniciatorius yra Metodinis biirelis, organizuoja Tamyba, Renginio

nuostatus / sqlygas tvirtina Tarnybos direktorius.

8. Renginiai, inicijuoti Lietuvos mokiniq neformaliojo Svietimo centro, organizuojami

etapais: mokyklos etapas, savivaldybes (rajoninis) etapas ir Salies etapas. Dideli dalyviq skaidiq

turintys Renginiai gali tureti zonini ar regionini etapus.

9. Mokyklos etapas:

9.1. Rengini mokykloje (mokyklos etapq) organizuoja mokykla;

9.2. Renginio uZduotys rengiamos ir mokiniq darbai vertinami mokyklos direktoriaus

isakymu nustatyta tvarka;

9.3. Renginius mokyklose, suderinus su mokyklos administracija, gali organizuoti ir
Tarnyba;

9.4. mokyklos Renginio etape dalyvauja visi norintys mokiniai.

10. Rajono etapas:

I 0. I . savivaldybes (rajonini) etap4 organizuojaTamyba;

10.2. mokyklos atstovas, atsakingas uZ mokiniq registracij4 i rajono Renginius, likus savaitei

iki Renginio pateikia rajoninio etapo dalyviq parai5kas elektronineje erdveje

http://www.kupiskiop{nmmc.ltlkonkursai/ ar uZpildo pried4 (priedas pridedamas);

10.3. i rajono etapo Rengini kviediami mokiniai, laimejg mokyklos etap4 ir atitinkantys

nuostatus / s4lygas;

10.4. vadovaujantis Renginio nuostatais / s4lygomis, mokyklos, kuriose vyksta rajono etapo

Renginys, patalpas paruo5ia ne veliau kaip likus 30 minudiq iki Renginio pradZios, bei uZtilaina

informacijos apie Renginio viet4 pateikimq;



10.5. Tarnybos metodininkas i mokykl4, kurioje vyksta Renginys, atvyksta likus ne mailiav

kaip 30 min. iki Renginio pradZios. Tarnybos metodininkas yra atsakingas uZ tinkamq mokiniq

susodinim4, uZduodiq pateikim4, skaidry jq atlikimq.

10.6. Renginys organizuojamas, kai kiekvienoje klasiq (amZiaus) grupeje i5 anksto

uZregistruojami ne mailiau kaip 3 dalyviai arba kaip nurodyta Renginio organizavimo nuostatuose /
s4lygose;

10.7. mokinius, vykstandius i / i5 rajono etapo Renginius, lydi mokyklos direktoriaus

paskirtas asmuo. Mokiniai iRenginiatvyksta ne veliau kaip l0 min. iki pradZios.

ll. Metodiniq b0reliq pirmininkai apie organizuojamq Renginiq uZduodiq rengim4

informuoj ami rugsej o-spalio menesiais.

12. Renginio uZduotis, kai jq nepateikia Lietuvos mokiniq neformaliojo Svietimo centras,

rengia Metodinio b[relio pirmininko paskirti asmenys. Parengtos uZduotys pateikiamos Metodinio

btirelio pirmininkui ne veliau kaip l0 dienq iki Renginio pradZios.

13. Likus 3 kalendorinems dienoms iki Renginio, parengtos uZduotys perduodamos

Tarnybos metodininkui.

14. Renginiq dalyviq darbus vertina Tamybos direktoriaus isakymu sudaryta rajono etapo

uZduodiq vertinimo komisija. Tamybos direktoriaus isakymas mokykloms pateikiamas likus ne

mailiaukaip 5 kalendorinems dienoms iki Renginio pradZios.

15. Renginiq dalyviq darbai (atsiZvelgiant i Renginio pobUdi) yra koduojami.

16. Ataskaitas apie rajono etap4 ir atrinktq i Salies (zonos) etapq mokiniq s4ra5us, jei reikia

darbus, Tamybos metodininkas siundia i Lietuvos mokiniq neformaliojo Svietimo centr4 (ZirmUnq

g. 1B, LT-09101, Vilnius) ar ikit4 organizuojandiq institucij4 iki nurodytos datos.

17. I Renginius dalyviq ir lydindiq asmenq / mokytojq keliones i5laidos apmokamos

mokyklos le5omis.

18. Sa[es (zonos) etapas:

18.1. i Salies etapq atrenkami mokiniai, savivaldybes (rajoninio) etapo nugaletojai, i5skyrus

atvejus, kai mokiniq skaidiq riboja Renginio nuostatai;

18.2. Salies etapq organizuoja Lietuvos mokiniq neformaliojo Svietimo centras;

18.3. dalyviq registracij4 i Salies (zonos) etap4 uZtikrina Tarnybos metodininkas, atsakingas

uZ Renginio organizavimq;

18.4. mokinius, vykstandius i Salies (zonos) etapq,lydi mokyklos, kurioje mokinys mokosi,

direktoriaus paskirtas asmuo; mokinio keliones ir lydindio asmens komandiruotes i5laidos

apmokamos mokyklos le5omis;

18.5. Renginio (Salies etapo) organizavimo komitetas, atsiZvelgdamas i Salies vertinimo

komisijos sudarytus geriausiq rajono etapo dalyviq sqra5us bei konkretaus Renginio s4lygas, sudaro



Salies etapo dalyviq sqra5us, kurie skelbiami Lietuvos mokiniq neformaliojo Svietimo centro

tinklalapyj e (wrryw.knnsc,lt ).

19. Esant nenumatytoms aplinkybems (dideliam sergamumui, Saldiams ir kt.) Renginio ar jo

atrankinio etapo data gali b0ti keidiama.

IV SKYRIUS
RENGINIO VERTINIMO KOMISIJOS PAREIGOS IR FUNKCIJOS

20. Renginio dalyviU darbus vertina komisija, kuri4 tvirtina Tamybos direktorius. Vertinimo

komisijq sudaro vertinimo komisijos pirmininkas ir komisijos nariai.

20. 1. Vertinimo komisijos pirmininkas:

20.1.1. organizuoja vertinimo komisij os darb4;

20.1.2. supaZindina komisijos narius su vertinimo instrukcija ir uZtikina jos laikym4si;

20.1.3. patikrinus ir ivertinus mokiniq darbus, uZpildyt4 ir visq komisijos nariq pasira5yt4

protokol4 pateikia Tarnybos metodininkui, atsakingam uZ Renginio organizavim4.

20.2. Y ertinimo komisij os nariai:

20.2.1. uZtikrina Renginio darbq vertinimo skaidrumq ir objektyvumq, laimetojq atrank4 i
Renginio Salies (zonos) etapq;

20.2.2. uZpildo Renginio rezultatq suvesting ir pateikia ji vertinimo komisijos pirmininkui.

20.3. Tarnybos metodininkas atsakingas uZ Rengini:

20.3.1. atsiZvelgdamas i Renginio pobldi, uZkoduoja dalyviq darbus ir pateikia Tamybos

direktoriui protokol4 tvirtinimui;

20.3.2. Renginio rezultatus per 3 darbo dienas ikelia i elektroning erdvg

http ://www. kupis.kiqp,rnmpc. ll&onkprqqil.

21. Renginiq darbq vertinimas organizuojamas Tamybos patalpose, i5skyrus specializuotus

Renginius.

V SKYRIUS
APELIACIJV TEIKIMAS IR NAGRINEJIMAS

22. Renginio dalyviq darbq vertinimo skaidrumq ir objektyrnrm4, laimetojq atrank4 i Salies

(zonos) etap4 uZtikrina vertinimo komisija.

23. Mokyklos vadovas apeliacijq ra5tu gali teikti per 3 darbo dienas nuo rezultatq

paskelbimo.

24. Pakartotini darbq vertinim4 organizuoja ir vertinimo komisijos sudeti savo isakymu

tvirtina Tarnybos direktorius. I komisijq negali btiti itraukti darbus verting asmenys. Vertintojams

pateikiami darbai ir sprendimai apie darbq ivertinim4. Apeliacijos i5nagrinejamos ne ilgiau kaip per

5 darbo dienas.



25. Tanyba ne ilgiau kaip per 2 darbo dienas nuo darbq pakartotinio ivertinimo sprendim4

ra5tu pateikia mokyklos vadovui.

VI SKYRIUS
FINANSAVIMAS

26. Savivaldybes (raioninio) etapo Renginiq organizavimo i5laidos (kanceliarines prekes,

padekos, prizai ir kt.) finansuojamos iS Kupi5kio rajono savivaldybes biudZeto le5q. Kitos i5laidos

finansuojamos Kupi5kio rajono savivaldybes ugdymo istaigq le5omis.

VII SKYRIUS
RENGTNTV DALYVTV APDOVANOJTMAS

27. Mokyklos etapo laimetojai apdovanojami mokyklos direktoriaus numatyta tvarka, jiems

suteikiama teise dalyvauti rajono etape.

27. Savivaldybes (rajoninio) etapo laimetojai apdovanojami Kupi5kio rajono savivaldybes

kultiiros, Svietimo ir sporto skyriaus padekos ra5tais Tarnybos organizuojamame renginyje arba

kitokios formos renginiuose, esant finansinei galimybei - asmeninemis dovanelemis. Prizininkams

suteikiama teise dalyvauti Salies etape.



Kupi5kio rajono
savivaldybes ugdymo

istaigq mokiniq dalykiniq
olimpiadq, konkursq ir renginiq
organizavimo tvarkos apraSo
priedas

KUPISKIo RAJoNo sAvIvALDyBEs (RAJoNTNEs) olrMprADos / KoNKURSo

(renginio pavadinimas)

DALYVIV S,{RASAS

Ugdymo istaigos pavadinimas

Atsakingas mokytoj as(ai)

Direktorius

(para5as) (vardas, pavarde)

(para5as) (vardas, pavarde)

Eil.
Nr.

Dalyvio vardas, pavarde

Klase,
amZius,
gimimo

data

Mokini olimpiadai/konkursui rengusio mokytojo
vardas, pavarde, kvalifi kacine kategorij a, tel.

numeris, el. pa5to adresas

I

)

J.

4.

5.

6.

7.


