PATVIRTINTA
Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus
2022 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. DO-7

MUZIKOS OLIMPIADOS RAJONO ETAPO SĄLYGOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.Muzikos olimpiados rajono etapo (tpliau – Olimpiada) sąlygos parengtos vadovaujantis
Lietuvos mokinių muzikos olimpiados sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centro direktoriaus 2020 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. R1-589.
2. Šios sąlygos reglamentuoja Olimpiados tikslus, organizavimo tvarką, bei dalyvių
apdovanojimą.
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Olimpiados tikslas – skatinti mokinių muzikinę kūrybinę rašką.
4. Olimpiados uždaviniai:
4.1. plėtoti mokinių muzikinius gebėjimus, sudaryti sąlygas jų gabumams atsiskleisti įvairiose
muzikinės veiklos srityse (muzikos atlikimas, pažinimas, kūrimas);
4.2. ugdyti mokinių muzikinės kūrybos gebėjimus parengiant ir atliekant muzikines
kompozicijas įvairiomis muzikinės raiškos priemonėmis;
4.3. skatinti mokinių muzikavimą, teigiamas muzikos pažinimo ir dalyvavimo muzikiniamekultūriniame gyvenime nuostatas.

III. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA
5. Olimpiada vyks 2022 m. vasario 9 d. nuotoliniu būdu naudojant Zoom platformą. Pradžia –
9.00 val.
6. Prisijungimo nuoroda likus dviem dienom iki olimpiados bus atsiųsta į el. paštus mokytojams,
rengusiems mokinius, o mokytojai persiųs ją savo mokiniams.
7. Mokytojai, parengę mokinius Olimpiadai, užtikrina, kad visi dalyviai iki 2021 m. vasario 1 d.
būtų užregistruoti Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos (toliau - RRŠPT) Olimpiadų ir
konkursų sistemoje.
8. Rezultatams įvertinti ir kandidatams atrinkti į trečiąjį Olimpiados etapą sudaromas RRŠPT
direktoriaus įsakymu patvirtintas komitetas.
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9. Olimpiadoje kviečiami dalyvauti mokiniai, besimokantys pagal pagrindinio ir vidurinio
ugdymo programas. Mokinius Olimpiadai gali rengti keli pedagogai iš skirtingų ugdymo institucijų
ar kiti asmenys.
10. Olimpiada vykdoma dviejose kategorijose:
10.1. I kategorija - 6–8 klasių mokiniai, besimokantys pagal pagrindinio ugdymo programą;
10.2. II kategorija - gimnazijų I–IV klasių mokiniai, besimokantys pagal pagrindinio arba
vidurinio ugdymo programą, pagrindinių mokyklų 9-10 klasių mokiniai.
11. Olimpiados metu mokiniai atlieka 4 užduotis:
11.1. atlieka muzikos žinių tikrinimo testą;
11.2. skaito muzikos raštą iš lapo (solfedžiuoja, ritmuoja);
11.3. dainuoja dainą;
11.4. pristato originalią kompoziciją.
12. Į trečiąjį Olimpiados etapą deleguojama po vieną abiejų kategorijų rajono Olimpiados
etapo pirmosios vietos laimėtoją.
13. Dalyvio užregistravimas RRŠPT Olimpiadų ir konkursų sistemoje laikomas sutikimu, kad jo
paties arba jo darbų atvaizdai, užfiksuoti Olimpiados metu, būtų naudojami internete, spaudoje ir
kitose visuomenės informavimo priemonėse.
14. Olimpiados vykdymas:
14.1. dainavimo ir originalios kompozicijos užduotys vertinamos pagal atsiųstus įrašus;
14.2. atliktos dainos vaizdo įrašą, originalios kompozicijos vaizdo įrašą Olimpiados dalyviai
iki 2022 m. vasario 7 d. atsiunčia el. paštu valdone.balcaitiene@rspt.lt Siunčiamų dokumentų
pavadinimuose turi matytis pavardė, vardas, mokykla. Dainavimo ir kompozicijos užduotys
atsiunčiamos atskiruose įrašuose;
14.3. žinių tikrinimo ir muzikos skaitymo iš lapo užduotys atliekamos virtualaus susitikimo
metu. Kiekvienam Olimpiados dalyviui kartu su prisijungimo nuoroda bus atsiųstas ir jo virtualaus
susitikimo su Olimpiados vertinimo komiteto nariais laikas.
15. Galutinį vertinimą sudaro: 1) dainos atlikimo įrašo įvertis (25%); 2) originalios kompozicijos
įrašo įvertis (25%); 3) žinių tikrinimo ir muzikos skaitymo iš lapo įvertis (50%).
IV. OLIMPIADOS DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
16. Olimpiados laimėtojai bus apdovanoti RRŠPT diplomais, juos rengę mokytojai – padėkomis.
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