PATVIRTINTA
Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus
2022 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. DO-6
DAILĖS OLIMPIADOS RAJONO ETAPO SĄLYGOS

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Dailės olimpiados rajono etapo (toliau – Olimpiada) sąlygos parengtos vadovaujantis Lietuvos
mokinių dailės olimpiados sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro
direktoriaus 2020 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. R1-596.
2. Sąlygos reglamentuoja Olimpiados tikslą ir uždavinius, organizavimo ir vykdymo tvarką,
vertinimą ir dalyvių apdovanojimą.

II.

OLIMPIADOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

3. Olimpiados tikslas: plėtoti mokinių kultūrą bei saviraišką, rasti itin gabius mokinius ir
juos ugdyti.
4. Olimpiados uždaviniai:
4.1. vykdyti sistemingą rajono mokinių kultūrinę edukaciją, padedančią įgyti vizualinio
komunikavimo įgūdžių, meninių ir kultūrinių kompetencijų;
4.2. ugdyti mokinių kūrybinius, 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 tarpusavyje su
muziejais, bibliotekomis, archyvais, kitomis kultūros įstaigomis.

III.

OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA

5. Olimpiados tema – „Laikmečių atradimai“.
6. Olimpiadoje gali dalyvauti Raseinių rajono bendrojo bei neformaliojo ugdymo įstaigų 8 – 12
klasių ir I–IV gimnazijos klasių mokiniai.
7. Tie mokiniai, kurie mokosi keliose mokymo įstaigose pagal formaliojo švietimo ir / ar
neformaliojo vaikų švietimo programas, laisvai pasirenka, kuriai įstaigai jie atstovaus.
8. Į Olimpiadą ugdymo įstaigos gali deleguoti iki 3 mokinių, geriausiai pasirodžiusių per pirmąjį
(mokyklos) etapą.
9. Olimpiados dalyvių darbus vertina Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos (toliau –
Tarnyba) direktoriaus įsakymu patvirtinta vertinimo komisija.
10. Į šalies etapą vertinimo komisija deleguoja pirmosios vietos laimėtoją.
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11. Olimpiada vyks 2022 m. vasario 22 d. nuotoliniu būdu naudojant Zoom platformą. Pradžia –
9 val. Prisijungimo nuoroda prieš dvi dienas iki Olimpiados bus atsiųsta į mokytojų, rengusių
mokinius, el. paštus, o mkytojai persiunčia ją savo mokiniams.
12. Mokytojai, parengę mokinius Olimpiadai, užtikrina, kad iki 2022 m. vasario 14 d. mokiniai
būtų užregistruoti Tarnybos Olimpiadų ir konkursų sistemoje.
13. Olimpiados vykdymas:
13.1. Olimpiados dalyviai savo kūrybinės veiklos aplanką vienu skaitmeninio pdf.
formato dokumentu bei pirmojo etapo kūrybinio darbo nuotrauką iki 2022 m. vasario 17 d. atsiunčia
Tarnybos metodininkei Valdonei Balčaitienei adresu valdone.balcaitiene@rspt.lt Abiejų failų
pavadinimuose turi būti įrašyta: vardas, pavardė, mokykla.
13.2. Kūrybinės veiklos aplanko reikalavimai: 1) Viršelis: vardas, pavardė, mokykla,
klasė, kūrybinio darbo vadovo vardas ir pavardė, data; 2) Mokinio kūrybinės veiklos pristatymas
nesusijęs su olimpiados etapais (iki 3 nuotraukų); 3) I ir II Olimpiados etapų mokinio kūrybinės
veiklos kūrybinių ieškojimų eskizai, piešiniai (mažiausiai 2 nuotraukos). 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.
14. Olimpiados eiga:
9.00-9.15 Olimpiados vykdymo tvarkos pristatymas dalyviams
9.15 – 12.15 Olimpiados dalyvių kūrybinis darbas. Visi olimpiados dalyviai privalės dirbti įsijungę
vaizdo kameras. Baigę darbą Olimpiados dalyviai jį nufotografuoja ir siunčia į el. p.
valdone.balcaitiene@rspt.lt Failo pavadinime turi būti įrašyta: vardas, pavardė, mokykla.
13.00 Olimpiados dalyvių pokalbiai su vertinimo komisijos nariais pagal sudarytą grafiką, kuris bus
atsiųstas kartu su prisijungimo nuoroda.
15. Vertinimas: 1) Kūrybinės veiklos aplanko vertinimas (30%); 2) Savarankiškas kūrybinio darbo
atlikimas, jo vertinimas (50%); 3) Pokalbis (iki 5 min.) ir vertinimas (20%).
16. Mokinys, teikdamas darbų aplanką ir kūrybinius darbus vertinimo komisijai, garantuoja, kad
pateikiamas kūrinys (-iai) yra jo(s) kūrybinės veiklos rezultatas.
17. Dalyvių registracija Tarnybos Olimpiadų ir konkursų sistemoje laikoma mokinio sutikimu,
kad jo paties arba jo darbų atvaizdai, užfiksuoti Olimpiados metu, būtų naudojami internete, spaudoje
ar kitose visuomenės informavimo priemonėse.
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IV.

OLIMPIADOS DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

18. Olimpiados prizinių vietų laimėtojai apdovanojami Tarnybos diplomais, juos rengę
mokytojai – padėkomis.
______________________________

