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LIETUVOS MOKINIŲ DAILĖS OLIMPIADOS SĄLYGOS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Lietuvos mokinių dailės olimpiados (toliau – Olimpiada) sąlygos parengtos
vadovaujantis Dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatais, patvirtintais Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. ISAK-426,
reglamentuoja Olimpiados tikslus, rengimą, organizavimo laiką, tvarką ir vertinimą, finansavimą ir
dalyvių apdovanojimą.
II. OLIMPIADOS TIKSLAI
1.
Olimpiados tikslas: plėtoti vaikų ir jaunimo kultūrą bei saviraišką, rasti itin gabius
vaikus ir juos ugdyti.
2.
Olimpiados uždaviniai:
2.1. vykdyti sistemingą Lietuvos vaikų ir jaunimo kultūrinę edukaciją, padedančią įgyti
vizualinio komunikavimo įgūdžių, meninių ir kultūrinių kompetencijų;
2.2. ugdyti mokinių kūrybinius, bendradarbiavimo ir projektinio darbo įgūdžius;
2.3. sudaryti mokiniams geresnes galimybes saviraiškai ir kultūrinio paveldo pažinimui;
2.4. skatinti formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų bendradarbiavimą su muziejais,
bibliotekomis, archyvais, kitomis kultūros įstaigomis;
III. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO TVARKA IR RENGĖJAI
3. Olimpiadoje gali dalyvauti bet kokio tipo, pavaldumo Lietuvos ir užsienio lietuvių
mokyklų 8 klasių ir I–IV gimnazijos klasių mokiniai.
4. Olimpiada Lietuvos 8 klasių ir I–IV gimnazijų klasių mokiniams organizuojama trimis
etapais: I etapas – mokyklų, II etapas – savivaldybės ir III etapas – šalies; I ir II etapai turi vykti ne
vėliau kaip likus mėnesiui iki trečiojo etapo.
4.1. I etape (mokyklos) gali dalyvauti visi norintys 8 klasių ir I–IV gimnazijos klasių
mokiniai. Tie mokiniai, kurie mokosi keliose mokymo įstaigose pagal formaliojo švietimo ir/ar
neformaliojo švietimo programas, laisvai pasirenka, kuriai įstaigai jie atstovaus. Mokiniai, norintys
rengtis Olimpiadai savarankiškai, dėl pageidavimo dalyvauti konkurse pateikia prašymą savo
mokyklos administracijai. Mokyklos etapą organizuoja, rengia užduotis ir visą organizavimo darbą
vykdo direktoriaus įsakymu paskirta komisija.
4.2. II (savivaldybių) etapą organizuoja savivaldybės administracijos švietimo padaliniai.
Savivaldybės švietimo padalinio vadovas tvirtina Olimpiados II etapo organizavimo ir vertinimo
komisiją.
4.2.1. II (savivaldybių) etape dalyvauja 8 klasių ir I–IV gimnazijos klasių, nugalėję
Olimpiados mokyklos etape.
4.3. III (šalies) etapą organizuoja Centras kartu su Olimpiadą vykdančia institucija.
4.4. Olimpiados organizavimui talkina Olimpiados taryba, veikianti visuomeniniais
pagrindais. Mokinių kūrybinių užduočių įvertinimui sudaroma vertinimo komisija. Olimpiados
tarybą ir vertinimo komisiją tvirtina Centro direktorius. Olimpiados taryba skelbia Olimpiados
temą, organizuoja užduočių rengimą, teikia siūlymus organizatoriams dėl Olimpiados vykdymo.
Informacija apie Olimpiadą skelbiama interneto tinklalapiuose www.lmnsc.lt ir www.olimpiados.lt.

5. Į šalies Olimpiados etapą atvyksta po vieną savivaldybių etapo Olimpiados pirmųjų vietų
laimėtoją, išskyrus 5 didžiuosius miestus (Vilnius – 5, Kaunas – 4, Klaipėda – 4, Panevėžys – 3,
Šiauliai – 3).
5.1. Į šalies Olimpiadą dalyvius registruoja savivaldybių švietimo padaliniai, atsakingi už
rajono, miesto etapo organizavimą, nurodydami švietimo institucijas (gali būti nurodytos ir kelios
institucijos, kurioms atstovauja deleguojami mokiniai), dalyvius rengusius mokytojus (jei mokinys
Olimpiadai ruošėsi savarankiškai, mokytojas gali būti nenurodomas arba nurodomas mokinį
konsultavęs privatus asmuo, kitos mokymo įstaigos mokytojas). Registracija vykdoma internetu.
5.2. Mokiniai, kurie ankstesniais metais šalies Olimpiadoje yra laimėję pirmojo laipsnio
diplomus, šiame etape dalyvauti negali.
6. Prieš atvykdami į šalies Olimpiadą, dalyviai organizatoriams atsiunčia du neįrėmintus ir
ne didesnius nei A2 formato kūrinius: I etapo (namų) kūrybinį darbą, II etapo kūrybinį darbą su
Olimpiadą organizavusios institucijos žyma (antspaudu).
6.1. Kūrinius per kurjerį būtina išsiųsti ne vėliau kaip likus mėnesiui iki šalies Olimpiados
pradžios organizatorių nurodytu adresu.
6.2. Kūrybiniai darbai turi atitikti tų metų Olimpiados temą, o deleguotas (-i) į Olimpiados
trečiąjį etapą mokinys (-iai) turi būti šių darbų autorius (-iai).
6.3. Kitoje kūrinių pusėje, dešinėje (apačioje) turi būti priklijuota darbo metrika (pildoma
Times New Roman 12 šriftu), kurioje nurodoma: autoriaus vardas, pavardė, darbų pavadinimai,
sukūrimo data, atlikimo technika, mokykla (gali būti nurodytos ir kelios institucijos), klasė, amžius,
dailės mokytojo vardas, pavardė (gali būti nurodyti ir kelių mokinį ruošusių mokytojų vardai ir
pavardės).
6.4. Jei mokinys Olimpiadai ruošėsi savarankiškai, mokytojo pavardė gali būti ir
nenurodyta.
6.5. Jei autorius siunčia diptikus, triptikus, jų bendras dydis neturi viršyti A2 formato. Šių
kūrinių eiliškumas turi būti nurodytas darbų metrikoje.
7. Į šalies Olimpiadą mokiniai turi atsivežti savo kūrybinės veiklos aplanką (A4 formato) ir
pasirinktas priemones kūrybinėms užduotims atlikti.
7.1. Kūrybinės veiklos aplanko reikalavimai: 1) titulinis lapas, 2) ieškojimų duotąja tema
eskizai, 3) mokinio kūrybinės veiklos aprašas, 4) kūrybinių darbų 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)
– mokytojas ar dailininkas).
8. Olimpiados trečiojo etapo rengėjai visus Olimpiados dalyvius aprūpina A2 formato
standartinio piešimo popieriaus lapais Olimpiados kūrybinėms užduotims atlikti;
8.1. Mokiniai gali atsivežti sau tinkamesnės rūšies A2 formato popieriaus lapą, tačiau jame
atlikti užduotis leidžiama tik tuo atveju, jeigu yra Olimpiadą organizuojančios institucijos žyma
(antspaudas). Žyma / antspaudas dedama registracijos metu.
9. Šalies Olimpiados dalyviai, apdovanoti I–III laipsnio diplomais, ir keturi dalyviai,
apdovanoti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pagyrimo raštais, palieka savo I,
II ir III etapo kūrybinius darbus organizatoriams parodai surengti.
10. Mokinius, vykstančius į trečiąjį Olimpiados etapą, lydi savivaldybės administracijos
švietimo padalinio paskirtas asmuo (mokinį parengęs mokytojas).
11. Paraiškos dalyvavimui Olimpiadoje pateikimas laikomas mokinio sutikimu, kad jo
paties arba jo darbų atvaizdai, užfiksuoti Olimpiados metu, būtų naudojami internete, spaudoje ar
kitose visuomenės informavimo priemonėse.
12. Dalyvavimas Olimpiados trečiajame etape reiškia autoriaus sutikimą su visomis Sąlygų
nuostatomis.
IV. OLIMPIADOS FINANSAVIMAS
13. Olimpiadą finansuoja:

13.1. rajono, miesto etapą finansuoja rajono, miesto savivaldybės švietimo padalinys;
13.2. šalies etapą finansuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija,
savivaldybių švietimo padaliniai, rėmėjai;
13.3. Mokiniai, atvykę į Olimpiados trečiąjį etapą, aprūpinami nakvyne ir maistu. Dalyvių
kelionės išlaidas ir juos lydinčių asmenų komandiruotės išlaidas apmoka savivaldybių
administracijų švietimo padaliniai ar mokyklos.
V. OLIMPIADOS DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
14. Olimpiados pirmojo etapo dalyvius apdovanoja mokyklos ir rėmėjai, kiti juridiniai bei
fiziniai asmenys.
15. Olimpiados antrojo etapo dalyvius pagal galimybes apdovanoja savivaldybių švietimo
padaliniai, rėmėjai.
16. Olimpiados trečiojo etapo dalyviai apdovanojami Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministerijos diplomais, pagyrimo raštais, rėmėjų dovanomis.
______________________________

