
 

  PATVIRTINTA    

  Biržų švietimo pagalbos tarnybos  

  direktoriaus 2019  m. gruodžio 2 d.    

  įsakymu Nr. V-155 

  

 

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR 

KITŲ RENGINIŲ NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

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

(toliau – Nuostatai) parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. 

vasario 26 d. įsakymu Nr. ISAK-426 „Dėl Dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatų 

patvirtinimo“. 

2. Vadovaudamasi Nuostatais ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

patvirtinamu kasmetiniu Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafiku, 

Biržų švietimo pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba) tvirtina kasmetinį Biržų rajono savivaldybės 

mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafiką.  

 

II SKYRIUS 

RENGINIŲ TIKSLAI  

 

3. Renginiais skirti šiems tikslams: 

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

3.2. ugdyti vaikų mokslinį kritinį mąstymą, kūrybiškumą, savarankiškumą; 

3.3. ugdyti bendradarbiavimo, projektinio darbo ir kitus gebėjimus; 

3.4. rasti itin gabius vaikus ir juos ugdyti. 

 

III SKYRIUS 

 RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKA 

  
4.  Renginiai organizuojami šiais etapais: mokyklos etapas, savivaldybės etapas ir šalies 

etapas. Didelį dalyvių skaičių turintys Renginiai gali turėti ir zoninį etapą. 

5. Mokyklos etapą organizuoja ir visą organizavimo darbą vykdo mokyklos (išskyrus 

aukštąsias). Renginio užduotis parengia ir mokinių darbus vertina mokyklos direktoriaus įsakymu 

sudaryta vertinimo komisija.  

6. Savivaldybės etapą organizuoja Tarnyba. Užduotis rengia ir dalyvių darbus vertina 

Tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta vertinimo komisija.  

7. Šalies etapą organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – Centras). 

Šalies etapo užduotis rengia ir dalyvių darbus vertina šalies etapo vertinimo komisija.  

8. Mokyklos etapo vykdymo laiką nustato mokyklos direktorius. Savivaldybės etapo vykdymo 

vietą ir laiką nustato Tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų 

renginių grafiku (toliau – Grafikas), patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

įsakymu. 
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IV SKYRIUS 

MOKINIŲ DALYVAVIMAS RENGINIUOSE 

  
9. Renginiuose dalyvauja konkretaus Renginio sąlygose nurodytų klasių mokiniai. 

10. Mokyklos etape dalyvauja visi norintys mokiniai. 

11. Savivaldybės etape dalyvauja mokyklos etape laimėję mokiniai. 

12. 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 Centrą (Žirmūnų g. 1B, LT-09101, Vilnius) arba į kitą Grafike nurodytą instituciją iki 

Grafike nurodytos datos. Renginio organizavimo komitetas, atsižvelgdamas į šalies vertinimo 

komisijos sudarytus geriausių savivaldybės etapo dalyvių sąrašus, kvotas bei konkretaus Renginio 

sąlygas, sudaro šalies etapo dalyvių sąrašus, skelbiamus Centro tinklalapyje (www.lmitkc.lt). 

13. Mokinius, vykstančius į Renginio šalies etapą, turi lydėti kiekvieno laimėjusio mokinio 

ugdymo įstaigos direktoriaus paskirtas asmuo.  

 

V SKYRIUS 

RENGINIŲ KOORDINAVIMAS 

 

14. Renginį organizuoja Tarnybos metodininkas, paskirtas Tarnybos direktoriaus įsakymu. Jo 

pareigos, funkcijos ir atsakomybė: 

14.1. informuoti mokyklas apie Renginio datą, laiką, vietą, organizavimo ir vykdymo reikiamas 

sąlygas Renginiui organizuoti; 

14.2. vykdyti dalyvių registraciją iki Tarnybos mėnesio renginių plane nurodytos datos;  

14.3. užtikrinti Renginių užduočių slaptumą ir saugumą; 

14.4. paruošti koduotas užduotis ir darbo vietas dalyviams; 

14.5. užtikrinti tvarką Renginio metu; 

14.6. perduoti vykdyto Renginio dalyvių darbus vertinimo komisijos pirmininkui. 

15. Renginių rezultatų suvestines talpinti Tarnybos svetainėje ir viešinti informaciją Biržų 

rajono savivaldybės tinklapyje tik gavus mokinių, tėvų sutikimus dėl asmens duomenų naudojimo 

informacijai apie Renginį pateikti. 

16. Registracija į savivaldybės  etapo renginį paskelbiama likus 14 kalendorinių dienų iki 

renginio pradžios ir baigiama likus 5 darbo dienoms iki renginio.  

17. Savivaldybės etapo vertinimo komisijos narių skaičius priklauso nuo dalyvių skaičiaus. 

Mažiausias vertinimo komisijos narių skaičius – trys asmenys. 

 

VI SKYRIUS 

RENGINIO VERTINIMO KOMISIJOS PAREIGOS IR FUNKCIJOS 

 

 18. Darbų vertinimo komisijos funkcijos: 

 18.1. aptaria renginio sąlygose nustatytą vertinimo instrukciją, kriterijus ir įsipareigoja jų 

laikytis; 

 18.2. komisijos pirmininkas užpildytą ir visų vertinimo komisijos narių pasirašytą rezultatų 

protokolą (2 priedas),pateikia už Renginį atsakingam Tarnybos metodininkui.  

 18.3. atrenka laimėtoją(us) į Renginio šalies etapą. 
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VII SKYRIUS 

RENGINIŲ FINANSAVIMAS IR DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

 19. Renginiai finansuojami Biržų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Renginiai gali būti 

finansuojami ir kitų šaltinių lėšomis. 

 20. Lėšos naudojamos savivaldybės etapo Renginiams organizuoti:  

 20.1. užduočių, vertinimo instrukcijų parengimui; 

 20.2. darbo/užduočių lapų dauginimui; 

 20.3. reikiamų priemonių įsigijimui; 

 20.4. mokinių, užėmusių prizines vietas, apdovanojimui asmeniniais prizais ir padėkos 

raštais/diplomais; 

 20.5. mokytojų, kurių mokiniai užėmė prizines vietas, apdovanojimui padėkos raštais.  

 21. Į šalies etapo renginius vykstančių dalyvių ir juos lydinčių mokytojų kelionės išlaidas 

apmoka laimėtojų ugdymo įstaiga.  

 

XIII SKYRIUS 

APELIACIJŲ TEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS 

 

 22. Renginio dalyviai, nesutinkantys su darbų įvertinimu, gali teikti apeliaciją Tarnybos  

direktoriui per 3 (tris) darbo dienas po Renginio rezultatų paskelbimo. Apeliacija teikiama ugdymo 

įstaigos vadovo vardu. 

 23. Tarnybos direktorius sudaro ir patvirtina naujos sudėties darbo vertinimo komisiją 

pakartotiniam darbo įvertinimui. 

 24. Apeliacinė komisija per 5 (penkias) darbo dienas įvertina darbą ir Tarnybos direktoriui 

pateikia apeliacinio darbo įvertinimo protokolą. 

 25. Tarnybos direktorius tvirtina apeliacinio darbo įvertinimo protokolą. 

 

_______________ 
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 Biržų rajono savivaldybės mokinių, dalykinių 

olimpiadų, konkursų, kitų renginių nuostatų 

1 priedas 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

(mokyklos pavadinimas) 

 

 

Biržų švietimo pagalbos tarnybai 

 

 

PARAIŠKA 

DĖL DALYVAVIMO ______________________________________________________ 

(renginio pavadinimas) 

___________ 

(data pildymo paraiškos) 

Biržai 

 

 

 

Eil. 

Nr. 

Dalyvio vardas, pavardė Klasė Mokykla Rengusio mokytojo 

vardas, pavardė 

     

     

     

 

 

 

Direktorius                                                _______________                         ______________________ 

                                                                                                 (parašas)                                                                  (vardas, pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 Biržų rajono savivaldybės mokinių, dalykinių 

olimpiadų, konkursų, kitų renginių nuostatų 

2 priedas 

 

BIRŽŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

 

 TVIRTINU 

Vertinimo komisijos pirmininkas 

 

_______________________________ 

                               (vardas, pavardė) 

 

______________________________________________ 

                                   (parašas) 

 

 

 

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ___________________________________________________ 
           (renginio pavadinimas) 

 

PROTOKOLAS Nr.  

 

20    m. _______________     d. 

Biržai 

 

 
Dalyvio 

kodas 
Dalyvio vardas, 

pavardė 

Mokykla Klasė/ 
amžius 

Rengusio 

mokytojo 

vardas, 

pavardė 

Įvertinimai Vieta 

(I, II, 

III) 
   Balų 

suma 

          

          

          

 

 

Išvados dėl dalyvavimo šalies etape 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 
Vertintojas                                               _______________                         ______________________ 

                                                                                                     (parašas)                                                           (vardas, pavardė) 

Vertintojas                                               _______________                         ______________________ 

                                                                                                     (parašas)                                                           (vardas, pavardė) 

 

 

Atsakingas metodininkas  _______________                         ______________________ 

                                                                                                     (parašas)                                                           (vardas, pavardė) 


