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GERIAUSIAI TVARKOMŲ MOKYKLŲ EDUKACINIŲ ERDVIŲ
APŽIŪROS-KONKURSO NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių apžiūros-konkurso (toliau – apžiūra-konkursas)
nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja apžiūros-konkurso tikslą, uždavinius, organizavimo, dalyvių
vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.
2. Apžiūrą-konkursą organizuoja Panevėžio rajono savivaldybės administracija, o vykdo Švietimo,
kultūros ir sporto skyrius.
3. Apžiūra-konkursas skirtas geriausiai edukacines erdves tvarkančiai mokyklai išrinkti.
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
4. Apžiūros-konkurso tikslas – aktyvinti mokyklų tikslingą, darnų ir estetišką edukacinių erdvių
kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą mokinių ugdymo procesui organizuoti, įtraukiant į praktinę veiklą
visą mokyklos bendruomenę.
5. Apžiūros-konkurso uždaviniai:
5.1. skatinti mokyklų bendruomenių kūrybiškumą ir savarankiškumą, kuriant mokyklos vidaus ir
lauko edukacines erdves;
5.2. ugdyti vaikų ir jaunimo aplinkosaugos ir bendrąsias vertybes, formuojant mokyklos aplinkos
savitumą, kuriant gamtos ir žmogaus sąlyčio aplinkoje zonas;
5.3. nustatyti gražiausias ir geriausiai tvarkomas edukacines erdves mokyklose, teikti mokyklas
šalies geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių apžiūrai-konkursui ir skleisti gerąją patirtį.
III. APŽIŪROS-KONKURSO DALYVIAI
6. Apžiūroje-konkurse gali dalyvauti:
6.1. ikimokyklinio ugdymo įstaigos;
6.2. bendrojo ugdymo mokyklos (toliau kartu vadinama – mokyklos).
IV. APŽIŪROS-KONKURSO ORGANIZAVIMAS
7. Apžiūra-konkursas rengiamas rugsėjo mėnesį.
8. Apžiūrai-konkursui vykdyti ir geriausiai tvarkomoms mokyklų edukacinėms erdvėms išrinkti
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma organizavimo ir vertinimo komisija.
9. Komisija įvertina mokyklų edukacines erdves, išrenka 1–3 geriausiai tvarkomas ikimokyklinio
ugdymo įstaigų, bendrojo ugdymo pagrindinių mokyklų, gimnazijų ir progimnazijos teritorijas.
10. Mokyklų edukacinės erdvės vertinamos pagal vertinimo kriterijus ir nustatytą balų skaičių
(1, 2 priedai). Kiekvienai įstaigai pildomas vienas vertinimo lapas, kurį pasirašo komisijos
pirmininkas ir visi komisijos nariai.
11. Komisijos sprendimai priimami komisijos posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma (kai
posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių). Komisijų sprendimai įforminami protokolu.

V. APŽIŪROS-KONKURSO LAIMĖTOJŲ APDOVANOJIMAS
12. Komisijos išrinkti apžiūros-konkurso nugalėtojai paskelbiami ir apdovanojami Tarptautinės
mokytojų dienos minėjime.
13. Savivaldybės interneto svetainėje www.panrs.lt skelbiami apžiūros-konkurso nugalėtojai.
14. Apžiūros-konkurso nugalėtojams įteikiami piniginiai prizai.

