
 
 

  

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2015 m. lapkričio 16 d. 

įsakymu Nr. V-1184 

 

 

MOKYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENIŲ KONKURSO NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokymo įstaigų bendruomenių konkurso (toliau – konkursas) nuostatai (toliau – nuostatai) 

reglamentuoja konkurso tikslą, uždavinius, organizavimo, dalyvių vertinimo tvarką. 

2. Konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, konkurso 

partneris – Europos socialinio fondo agentūra. 

3. Konkurso tikslas – aktyvinti mokyklos bendruomenės narių – pedagogų, mokinių ir jų tėvų 

– bendradarbiavimą, siekiant numatytų mokyklos ugdymo tikslų. 

4. Konkurso uždaviniai: 

4.1. skatinti mokyklas ieškoti ir kurti naujas bendruomenės bendradarbiavimo formas; 

4.2. įtraukti kuo didesnę mokyklos bendruomenės dalį į mokyklos gyvenimą; 

4.3. stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius su socialiniais partneriais, skleisti gerąją 

patirtį. 

 

II SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

5. Konkursas skelbiamas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje 

www.smm.lt. 

6. Konkurse gali dalyvauti ikimokyklinio ugdymo mokyklos, bendrojo ugdymo mokyklos ir 

profesinio mokymo įstaigos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklos ir formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo mokyklos (toliau – mokyklos). 

7. Konkurse dalyvaujančios mokyklos bendruomenės veiklai pristatyti gali rinktis įvairių sričių 

įgyvendintus projektus: kultūrinius, meninius, turistinius, gamtosauginius, sportinius, sveikatingumo, 

pilietinių iniciatyvų ar kt. 

8. Konkursas vyksta 2015 m. lapkričio – 2016 m. balandžio mėnesiais. 
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9. Konkurse dalyvaujančios mokyklos iki 2016 m. balandžio 24 d. imtinai turi užpildyti 

konkurso anketą (nuostatų priedas) Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje 

adresu www.bendruomene.smm.lt. 

10. Konkurso dalyvių pateikti projektai bus skelbiami Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministerijos svetainėje adresu www.bendruomene.smm.lt. 

 

III SKYRIUS 

VERTINIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 

 

11. Projektus vertins švietimo ir mokslo ministro įsakymu sudaryta vertinimo komisija. 

12. Projektų vertinimo kriterijai: 

12.1 . vaikų, tėvų, pedagogų ir socialinių partnerių įtraukimas į aktyvią veiklą; 

12.2. mokyklos bendruomenei projekto teikiama nauda ir rezultatai; 

12.3. projekto originalumas, kūrybiškumas ir inovatyvumas; 

12.4. privalumas – mokyklos bendruomenės įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

lėšomis remiami projektai. 

13. Svetainės www.bendruomene.smm.lt lankytojai 2016 m. balandžio 25–30 d. balsuos už 

labiausiai patikusį projektą, kuris ir taps portalo lankytojų geriausiu projektu. 

14. Konkurso nugalėtojų paskelbimas – 2016 m. gegužės mėn. 

15. Konkurso prizai: 10 mokyklų, kurių projektai surinks daugiausia komisijos vertinimo balų, 

bus pakviestos į koncertą. Daugiausia portalo lankytojų balsų surinkusiam projektui atiteks specialus 

prizas. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Teikdamas užpildytą anketą konkurso dalyvis sutinka, kad informacija, pateikta anketoje, 

gali būti viešinama žiniasklaidoje. 

17. Iš projektų nuotraukų, pateiktų konkursui, bus organizuojama paroda. 

18. Papildomą informaciją konkurso tema teikia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerijos Komunikacijos skyrius. 

 

_________________________ 

 

http://www.bendruomene.smm.lt/


 
 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2015 m. lapkričio 16 d. 

įsakymo Nr. V-1184 

priedas 

 

ANKETA 

MOKYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENIŲ KONKURSUI 

 

 

1. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 

Projekto pavadinimas  

Įgyvendinto projekto data  

2. INFORMACIJA APIE ANKETĄ TEIKIANČIĄ MOKYMO ĮSTAIGĄ 

Mokyklos pavadinimas  

Savivaldybė   

Adresas, pašto indeksas  

Telefonas, faksas (su tarpmiestiniu 

kodu) 

 

El. paštas  

Interneto svetainės adresas  

Mokykloje besimokančių mokinių 

skaičius 

 

Anketą pateikusio mokytojo ar kito 

mokyklos bendruomenės atstovo 

vardas, pavardė, telefonas, el. 

paštas 

 

3. PROJEKTO APRAŠYMAS  

Projekto tikslas ir uždaviniai (konkretūs, ne daugiau kaip 3 uždaviniai) 

 

 

 

 

Projekto idėja ir veiklos (ne daugiau kaip 10 sakinių) 
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Projekto dalyviai (nurodykite projekto dalyvių (mokinių, jų tėvų, mokytojų, bendruomenės 
narių, socialinių partnerių) skaičių; glaustai apibrėžkite jų vaidmenį projekte)  

 

Projekto nauda ir rezultatai 

 

 

Projekto iliustracijos (ne daugiau kaip 5 nuotraukos; vaizdo įrašas ne ilgesnis kaip 3 min.) 

 

Mokyklos bendruomenės įgyvendinti ES struktūrinių fondų lėšomis remiami projektai 

 

___________________ 


