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PANEVĖŽIO R. MUZIKOS MOKYKLOS
KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO
IR MOKINIŲ DALYVAVIMO RAJONO, ŠALIES IR TARPTAUTINIUOSE
KONKURSUOSE IR KITUOSE RENGINIUOSE TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Panevėžio r. muzikos mokyklos organizuojamų mokinių konkursų ir kitų renginių
vykdymo ir mokinių dalyvavimo rajono, šalies ir tarptautiniuose renginiuose tvarkos aprašas (toliau
– Aprašas) reglamentuoja muzikos mokyklos organizuojamų mokinių konkursų ir kitų renginių
(toliau – renginiai) vykdymo, finansavimo, dalyvių apdovanojimo, renginių priežiūros vykdymo ir
dalyvavimo rajono, šalies ir tarptautiniuose mokinių konkursuose ir kituose renginiuose tvarką.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių
nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. vasario 26 d.
įsakymu Nr. ISAK-426.
II SKYRIUS
RENGINIŲ TIKSLAI
3. Renginių tikslai:
3.1. skatinti vaikus domėtis menu, kultūra, tobulinti ir plėsti jų dalykines žinias;
3.2. ugdyti vaikų kritinį mąstymą, kūrybiškumą, savarankiškumą;
3.3. ugdyti bendradarbiavimo, projektinio darbo ir kitus gebėjimus;
3.4. rasti itin gabius vaikus ir juos ugdyti;
3.5. rengti mokinius rajono, šalies ir tarptautiniams konkursams.
III SKYRIUS
ORGANIZAVIMAS IR DALYVAVIMAS
4. Muzikos mokyklos mokinių konkursai ir kiti renginiai organizuojami ir vykdomi:
4.1. vadovaujantis metiniais veiklos planais;
4.2. konkursus ir kitus renginius organizuoja, rengia konkursų nuostatus mokyklos
direktoriaus įsakymu sudarytos darbo grupės;
4.3. konkursų dalyvius vertina mokyklos direktoriaus įsakymu sudarytos vertinimo komisijos.
5. Į konkursus ir kitus renginius deleguojami mokiniai, atitinkantys konkursų ir kitų renginių
reikalavimus.
6. Mokinius, vykstančius į rajono, šalies, tarptautinius konkursus ir kitus renginius lydi ir už
jų saugumą atsako mokyklos direktoriaus įsakymu paskirti darbuotojai.
IV SKYRIUS
FINANSAVIMAS
7. Mokinių ir lydinčių mokytojų kelionės išlaidos vykstant į rajono, šalies, tarptautinius
konkursus ir kitus renginius apmokama iš mokylai skirtų savivaldybės biudžeto ir spec programų
lėšų asignavimų.
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8. Dalyvaujant mokiniams konkursuose, dalyvio ragistracijos mokestis, apmokamas iš spec
programų asignavimų lėšų, pateikiant konkursą organizuojančios įstaigos kvietimą, mokyklos
direktoriaus įsakymą.
V SKYRIUS
RENGINIŲ LAIMĖTOJŲ APDOVANOJIMAS IR MOKYTOJŲ SKATINIMAS
9. Užėmusieji prizines (I–III) vietas mokiniai apdovanojami diplomais (esant lėšų – ir prizais).
10. Mokytojai, kurių mokiniai užėmė I–III vietas, skatinami padėkos raštais.
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11. Mokyklos organizuojami konkursai ir kiti renginiai, mokinių ir mokytojų laimėjimai
viešinami interneto svetainėje muzikosmokyklapr@gmail.com
__________________________________

