PATVIRTINTA
Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos
direktoriaus 2020 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. DO-41
LIETUVOS MOKINIŲ DAILĖS OLIMPIADOS RAJONO
ETAPO SĄLYGOS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.

Lietuvos mokinių dailės olimpiados rajono etapo (toliau – Olimpiada) sąlygos

parengtos vadovaujantis Lietuvos mokinių dailės olimpiados sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos
mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus 2018 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. R1-802, ir
reglamentuoja Olimpiados tikslus, organizavimo tvarką ir vertinimą, finansavimą ir dalyvių
apdovanojimą.
2.

2020 m. Olimpiados tema – Lietuvos Raudonoji knyga.

3.

Olimpiadą organizuoja Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba ir Raseinių krašto

istorijos muziejus.
II. OLIMPIADOS TIKSLAI
4. Olimpiados tikslas: plėtoti mokinių kultūrą bei saviraišką, rasti itin gabius mokinius ir
juos ugdyti.
5. Olimpiados uždaviniai:
5.1. vykdyti sistemingą mokinių kultūrinę edukaciją, padedančią įgyti vizualinio
komunikavimo įgūdžių, meninių ir kultūrinių kompetencijų;
5.2. ugdyti mokinių kūrybinius, bendradarbiavimo ir projektinio darbo įgūdžius;
5.3. sudaryti mokiniams geresnes galimybes saviraiškai ir kultūrinio paveldo pažinimui;
5.4. skatinti formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų bendradarbiavimą su muziejais,
bibliotekomis, archyvais, kitomis kultūros įstaigomis.

III. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO, VERTINIMO TVARKA
6. Olimpiadoje gali dalyvauti bet kokio tipo ugdymo įstaigų 8 klasių ir I–IV gimnazijos
klasių mokiniai, pirmojo (mokyklos) etapo laimėtojai.
7. Mokiniai į Olimpiadą registruojami RRŠPT Olimpiadų ir konkursų registravimo
sistemoje iki 2020 m. kovo 2 d.
8. Kiekviena ugdymo įstaiga gali registruoti į Olimpiadą 1-3 mokinius.
9. Mokinių kūrybinius darbus vertins Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos
direktoriaus įsakymu sudaryta vertinimo komisija.
10. Olimpiada vyks 2020 m. kovo 4 d. Raseinių krašto istorijos muziejuje (Muziejaus g.
3, Raseiniai). Pradžia 9 val.
11. Į šalies etapą bus deleguotas Olimpiados I vietos laimėtojas.
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12. Į Olimpiadą mokiniai turi atsinešti savo kūrybinės veiklos aplanką (A4 formato, iki 30
lapų) ir pasirinktas priemones kūrybinėms užduotims atlikti.
13. Kūrybinės veiklos aplanko reikalavimai: 1) I Olimpiados etapo kūrybinis darbas, 2)
mokinio kūrybinės veiklos aprašas, 3) kūrybinių darbų eskizai, nuotraukos. Aplankas turi būti
susegtas, medžiaga pateikta tvarkingai ir aiškiai, šalia darbų nuotraukų turi būti kūrinių metrikos
(autorius, darbo(-ų) pavadinimas, atlikimo technika, sukūrimo metai, darbo vadovas, jei toks buvo).
14. Olimpiados rengėjai visus Olimpiados dalyvius aprūpina A3 formato standartinio
piešimo popieriaus lapais kūrybinėms užduotims atlikti.
15. Mokiniai gali atsinešti sau tinkamesnės rūšies A3 arba A2 formato popieriaus lapą.
16. Dalyvių registracija Olimpiadoje laikoma mokinio sutikimu, kad jo paties arba jo darbų
atvaizdai, užfiksuoti Olimpiados metu, būtų naudojami internete, spaudoje ar kitose visuomenės
informavimo priemonėse.
17. Dalyvavimas Olimpiadoje reiškia autoriaus sutikimą su visomis Sąlygų nuostatomis.

IV. OLIMPIADOS FINANSAVIMAS
18. Mokinių ir juos lydinčių mokytojų atvykimą į Olimpiadą finansuoja siunčiančioji
institucija.
V. OLIMPIADOS DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
19. Olimpiados nugalėtojai bus apdovanojami bendrame Raseinių r. bendrojo ugdymo
mokyklų mokinių – olimpiadų ir konkursų nugalėtojų renginyje.

