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LIETUVOS MOKINIŲ DAILĖS  OLIMPIADOS NUOSTATAI 

 
 

I. OLIMPIADOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

1. Olimpiados tikslas – plėtoti vaikų ir jaunimo kultūrą bei saviraišką. 

2. Olimpiados uždaviniai: 

2.1. vykdyti sistemingą Lietuvos vaikų ir jaunimo kultūrinę edukaciją, padedančią įgyti 

kultūrinių įgūdžių, meninės ir kultūrinės kompetencijos; 

2.2. skatinti formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų bendradarbiavimą su muziejais, 

bibliotekomis, archyvais, kitomis kultūros įstaigomis; 

2.3. sudaryti mokiniams geresnes galimybes pažinti kultūrinį paveldą;  

2.4. ugdyti kūrybinius, tarpusavio bendradarbiavimo ir projektinio darbo įgūdžius.  

3. Atrinkti mokinius – III (šalies) olimpiados etapo dalyvius. 

 

II. OLIMPIADOS DALYVIAI 

4. Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 8–12 klasių mokiniai bei meno 

mokyklų mokiniai. 

5. Dalyvių skaičius neribojamas. 

 

III. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMAS 

6. Olimpiadą organizuoja Prienų rajono savivaldybės dailės mokytojų metodinis būrelis, 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba, Prienų „Žiburio“ gimnazija. 

7. Olimpiada įvyks 2019 m. vasario 27 d. 10.00 val. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje. 

8. Būtina dalyvių išankstinė registracija el. paštu svietimocentras@prienai.lt. Registruojantis 

nurodyti mokinio vardą, pavardę, mokyklą, klasę, parengusio mokytojo vardą ir pavardę. 
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IV. OLIMPIADOS VYKDYMO TVARKA IR VERTINIMAS 

9. Mokiniai į olimpiadą atsiveža po vieną A2 formato (jei diptikas A3 formato) I etapo (namų) 

kūrybinį darbą tema „Mano Lietuva: minime Pasaulio lietuvių metus“. 

10. Darbai gali būti atlikti bet kokia technika, tvarkingi, pasportuoti, paruošti eksponuoti.  

11. Olimpiados metu mokiniai atlieka praktinę užduotį ant A2 formato popieriaus lapo. 

Popieriumi mokiniai aprūpinami.  

12. Užduoties atlikimo trukmė – 2 val. 

13. Priemones užduočiai atlikti (guašą, akvarelę, teptukus ir kt.) mokiniai atsiveža patys. 

14. Namų darbus ir olimpiados metu atliktas užduotis vertina Prienų rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu sudaryta komisija. 

 

V. NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 

15. Mokiniai, užėmę I–III vietas, apdovanojami Prienų rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo skyriaus diplomais, juos parengę mokytojai – padėkos raštais.  

16. Kiti olimpiados dalyviai bei juos parengę mokytojai apdovanojami Prienų švietimo 

pagalbos tarnybos ir dailės mokytojų metodinio būrelio padėkos raštais. 

17. Mokinys, surinkęs daugiausiai taškų, dalyvauja Lietuvos mokinių dailės olimpiados 

respublikiniame etape. 

 

_________________________ 


