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OLIMPINĖS KARTOS APDOVANOJIMAI
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Olimpinės kartos apdovanojimų nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja
ikimokyklines įstaigas, bendrojo ugdymo mokyklas, juridinius ir fizinius asmenis,
kandidatuojančius į Olimpinės kartos apdovanojimus, nominantus (toliau – kandidatas),
kandidatų vertinimo kriterijus, konkurso vykdymo tvarką, laimėtojų nustatymą bei
apdovanojimų skyrimo tvarką.
2. Olimpinės kartos apdovanojimus organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas
(toliau – LTOK).
3. Konkurso tikslas – išrinkti Olimpinės kartos projekto metų pedagogus (ikimokyklinės
įstaigos ir bendrojo ugdymo mokyklos atstovą), metų olimpinę įstaigą (ikimokyklinė įstaiga ir
bendrojo ugdymo mokykla), metų projektą (ikimokyklinės įstaigos ir bendrojo ugdymo
mokyklos) ir metų kiltų poelgį.
II. KONKURSO DALYVIAI
4. Olimpinės kartos apdovanojimams gali būti nominuotos projekte dalyvaujančios ugdymo
įstaigos (ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklos), jų pedagogai (administracijos atstovai),
ugdytiniai, tėvai ir kiti bendruomenės nariai.
5. Teikiant kandidatūras apdovanojimams, vertinama paskutinių 14 mėnesių veikla.
III. OLIMPINĖS KARTOS APDOVANOJIMŲ NOMINACIJOS IR VERTINIMO
KRITERIJAI
6. Olimpinės kartos apdovanojimai yra teikiami keturiose kategorijose užpildant 1 priede
pateiktus dokumentus.
7. Metų pedagogas. Apdovanojami du pedagogai. Ikimokyklinės įstaigos ir bendrojo
ugdymo mokyklos pedagogas, kuris 2017 m. aktyviai skleidė olimpines idėjas:
7.1. dalyvavo projekto “Olimpinė karta” veiklose, renginiuose, akcijose;
7.2. inicijavo ir organizavo renginius;
7.3. skatino kolegas, vaikus ir jaunimą, įstaigos bendruomenę įsitraukti į projekto
veiklas;
7.4. įkvėpė sportuoti ir dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose kaimo, miestelio ar miesto
bendruomenes;
7.5. skleidė olimpinę dvasią įstaigoje ir už jos ribų;
7.6. savo pavyzdžiu motyvavo siekti olimpizmo idealų kiekvienam.
8. Metų olimpinė įstaiga. Apdovanojamos dvi ugdymo įstaigos. Mokykla ir ikimokyklinė
įstaiga, kuri visus praėjusius metus gyveno Olimpiniu ritmu:
8.1. dalyvavo akcijose ir renginiuose, skatinančiose fizinį aktyvumą ir sportą;
8.2. aktyviai integravo olimpizmą į mokomuosius dalykus (mokykloms);
8.3. rengė konkursus, stovyklas, veiklas, išvykas ir ekskursijas, susijusias su fiziniu
aktyvumu, olimpinių vertybių ugdymu, ugdymu per sportą;
8.4. įtraukė kitas įstaigas į savo olimpines veiklas.

9. Metų projektas. Apdovanojamos dvi ugdymo įstaigos. Mokykla ir ikimokyklinė įstaiga
2017 m. įgyvendino įdomų ir novatorišką renginį, suorganizavo konkursą, stovyklą ar žygį,
surengė ekskursiją ar kitą veiklą.
9.1. Įgyvendinta veikla, skirta skatinti fizinį aktyvumą ir sportą;
9.2. Į veiklą įtraukta įstaigos bendruomenė: ugdytiniai, mokiniai, pedagogai ir
administracija, tėvai ir kiti šeimos nariai;
9.3. Projektas skatina atrasti olimpines vertybes;
9.4. Projekto lygmuo (ikimokyklinės įstaigos, bendrojo ugdymo mokyklos, regioninis,
nacionalinis, tarptautinis);
9.5. Projektas turėjo teigiamos įtakos įstaigos bendruomenei;
9.6. Panašaus pobūdžio projektą rekomenduotume įgyvendinti kitoms įstaigoms;
9.7. Buvo užtikrintas projekto viešinimas.
10. Metų kilnus poelgis. Pedagogas, mokinys, ugdytinis, įstaigos bendruomenės narys,
partneris, kuris savo darbu, pagalba kitiems, sąžiningumu nusipelnė būti paminėtas ir
apdovanotas:
10.1. Gerasis pavyzdys bendruomenei;
10.2. Poelgis sprendė bendruomenės problemą;
10.3. Padaryta teigiama įtaka bendruomenei.
IV. VERTINIMO KOMISIJA
11. Apdovanojimams pateiktas kandidatūras svarsto ir vertina LTOK patvirtinta 5 narių
komisija:
11.1. Į komisijos sudėtį skiriami du LTOK Olimpinio švietimo direkcijos darbuotojai ir
trys Olimpinės kartos darbo grupės nariai.
11.2. Komisija sudaroma vieneriems metams.
11.3. Komisijos nariai kandidatus pristatančius dokumentus gauna el. paštu.
11.4. Komisijos sprendimai priimami susumavus kandidatams komisijos narių skirtus
balus.
IV. KANDIDATŲ VERTINIMO TVARKA IR LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
12. Pateiktų kandidatūrų vertinimą sudaro dvi dalys:
12.1. Kandidato pateiktą paraiškos formą įvertina kiekvienas komisijos narys;
12.2. Komisijos narių pateiktas įvertinimas yra suskaičiuojamas ir susumuojami
galutiniai rezultatai.
13. Kartu su apdovanojimams teikiamu užpildytu priedu pateikiamos kandidatų, įstaigų ar
projektų veiklos nuotraukos.
14. Apdovanojimams skenuoti dokumentai pateikiami LTOK Olimpinio švietimo direkcijai
el. paštu olimpinekarta@ltok.lt iki 2018 m. kovo 15 d. Telefonai pasiteiravimui: (8 5) 2780 657,
mob. 8 620 21 952.
V. APDOVANOJIMAS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Apdovanojimą vykdo Lietuvos tautinis olimpinis komitetas.
16. Apdovanojimai vyks 2018 m. kovo 22 d. Kaune, Žalgirio arenoje, Olimpinio švietimo
kongreso metu.
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