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ŠIAULIŲ MIESTO MOKYKLŲ MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ 

ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šiaulių miesto mokyklų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų organizavimo ir 

vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja: 

1.1. Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų 

(toliau – Renginys) tikslus, rengėjus, organizavimo, vykdymo, finansavimo, dalyvių apdovanojimo 

tvarką; 

1.2. Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dalyvavimo Lietuvos mokinių 

dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių, vykstančių pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro įsakymu patvirtintą Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų 

renginių grafiką, regioniniuose ir šalies etapuose tvarką. 

 

II. RENGINIŲ TIKSLAI  

 

2. Šiaulių miesto mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių tikslai: 

2.1. Rasti itin gabius mokinius ir juos ugdyti; 

2.2. Skatinti mokinių platesnį domėjimąsi mokomaisiais dalykais, poreikį tobulinti, gilinti ir 

plėsti dalykines žinias; 

2.3. Ugdyti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas; 

2.4. Atrinkti Šiaulių miesto kandidatus dalyvauti Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, 

konkursų regioniniuose ir šalies etapuose. 

 

III. RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

3. Renginiai Šiaulių miesto 3–12 (I–IV gimnazijų) klasių mokiniams organizuojami:  

3.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintu 

Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafiku trimis etapais: mokyklos, 

miesto, šalies (regiono); 

3.2. Atsižvelgiant į Šiaulių miesto mokomųjų dalykų mokytojų metodinių būrelių (toliau – 

Metodinis būrelis) planus ir pateiktas paraiškas dviem etapais: mokyklos, miesto. 

4. Renginiai, vykstantys pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 

patvirtintą Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafiką, vykdomi 

vadovaujantis Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro (toliau – LMNŠC) direktoriaus 

įsakymu patvirtintais konkrečių mokomųjų dalykų olimpiadų, konkursų nuostatais, Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjo įsakymais ir šiuo Aprašu. 

5. Metodinių būrelių inicijuoti Renginiai vykdomi vadovaujantis Skyriaus vedėjo 

įsakymais, šiuo Aprašu ir pagal konkrečių Renginių nuostatus, kurie aptariami ir suderinami 

Metodinių būrelių arba metodinių būrelių tarybų susirinkimuose. 

6. Šiaulių miesto Renginių grafikus (toliau – Grafikas) rengia Šiaulių miesto savivaldybės 

Švietimo centras (toliau – Centras), remdamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

įsakymu patvirtintu Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafiku, 

atsižvelgdamas į Metodinių būrelių planus ir pateiktas paraiškas. Grafikus tvirtina Skyriaus vedėjas. 

7. Paraiškos dėl Metodinių būrelių inicijuojamų Renginių ir jų nuostatai Centrui pateikiami 

rugsėjo mėnesio paskutiniąją savaitę. 

8. Renginių mokyklos etapą organizuoja ir visą organizavimo darbą vykdo pačios ugdymo 

įstaigos: 
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8.1. Renginių vykdymo laiką nustato mokyklos direktorius; 

8.2. Renginių užduotis (jei užduočių nesiunčia LMNŠC arba Metodinio būrelio taryba) 

parengia ir mokinių darbus vertina mokyklos direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos; 

8.3. Mokyklos direktorius arba jo įgaliotas asmuo iki Centro nurodytos datos Centro 

atsakingam metodininkui pateikia paraiškas dėl mokinių dalyvavimo Renginių miesto etape. 

9. Renginių miesto etapą organizuoja Centras: 

9.1. Renginys vykdomas, kai į jį užregistruojami ne mažiau kaip 5 mokiniai;  

9.2. Renginius vykdo mokyklų, kuriose vyksta konkretūs Renginiai, direktorių siūlymu 

sudarytos ir Skyriaus vedėjo įsakymu patvirtintos vykdymo grupės; 

9.3. Užduotis rengia (jei užduočių nesiunčia LMNŠC) ir vertina Metodinių būrelių arba 

Skyriaus teikimu sudarytos ir Skyriaus vedėjo įsakymu patvirtintos komisijos;  

9.4. Prizinės (I, II, III) vietos skiriamos remiantis surinktų balų skaičiumi. Kelios prizinės 

vietos gali būti skiriamos Renginio dalyviams surinkus vienodą balų skaičių; 

9.5. Renginių rezultatai tvirtinami Skyriaus vedėjo įsakymu; 

9.6. Centras į LMNŠC ar kitą nuostatuose nurodytą instituciją siunčia mokinių, kurie 

deleguojami į šalies etapą sąrašus, jų darbus, ataskaitas apie Renginių miesto etapą.  

10. Renginių šalies etapą organizuoja LMNŠC. 

 

IV. MOKINIŲ DALYVAVIMAS RENGINIUOSE 

 

11. Renginiuose dalyvauja jų nuostatuose nurodytų klasių mokiniai. 

12. Renginių mokyklos etape dalyvauja visi norintys mokiniai. 

13. Renginių miesto etape dalyvauja mokyklų deleguoti mokiniai. Kviečiamųjų skaičių 

nurodo Centras, atsižvelgdamas į Metodinių būrelių siūlymus ir mokyklų, kuriose vyks Renginiai, 

galimybes.  

14. Renginių regioniniame/šalies etape dalyvauja mokiniai, geriausiai pasirodę miesto 

etape, darbų vertinimo komisijos deleguojami atsižvelgiant į Renginio nuostatuose nustatytas 

kvotas arba mokiniai, kuriuos kviečia LMNŠC. Jeigu Renginyje dalyvauja vienas mokinys, lydi 

mokyklos, kurioje mokosi šis mokinys, direktoriaus įsakymu paskirtas mokytojas. Į Renginį 

vykstant keletui mokinių, lydi Skyriaus paskirtas mokytojas, atsižvelgiant į Metodinio būrelio 

siūlymus. 

 

V. RENGINIŲ FINANSAVIMAS 

 

15. Mokinių, vykstančių į Renginių regioninį, šalies etapą kelionės išlaidos apmokamos iš 

Šiaulių miesto savivaldybės biudžete šiai veiklai numatytų lėšų. Mokinių, vykstančių visuomeniniu 

transportu, kelionės išlaidas, gavusi dotaciją iš biudžeto, apmoka Centro buhalterija pagal lydinčio 

mokytojo mokyklos pateiktą sąskaitą - faktūrą. Mokinių maitinimo ir nakvynės išlaidas apmoka 

Švietimo ir mokslo ministerija. 

16. Į Renginius mokinius lydinčių asmenų kelionės, komandiruotės išlaidos apmokamos 

mokyklos lėšomis. 

 

VI. RENGINIŲ DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

17. Renginių mokyklos etapo nugalėtojus apdovanoja jas organizavusios mokyklos. 

18. Mokiniai, Renginių miesto etape užėmę I–III vietas, apdovanojami Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus diplomais ir atminimo dovanomis.  

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo Centras. 

    


