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IGNALINOS  MIKO PETRAUSKO MUZIKOS  MOKYKLOS  KONKURSUOSE
DALYVAUJANČIŲ MOKINIŲ PERKLAUSŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO

TVARKOS APRAŠAS

            I. BENDROSIOS  NUOSTATOS

1.  Ignalinos  Miko  Petrausko  muzikos  mokyklos  konkursuose  dalyvaujančių  mokinių  perklausų
organizavimo  ir  vykdymo  tvarkos  aprašas  (toliau  –  aprašas)  nustato  mokinių  atrankos
tarptautiniams  ir respublikiniams  konkursams perklausų (toliau  – perklausos) organizavimo ir
vykdymo tvarką.

2.  Perklausų  tikslas  -  atrinkti  mokinius,  geriausiai,  profesionaliausiai   pasirengusius  dalyvauti
respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose.

3. Perklausos vykdomos laikantis šių principų: lygių galimybių, nešališkumo ir profesionalumo.

II. MOKINIŲ ATRANKA KONKURSAMS

4.  Direktoriaus  pavaduotojas  ugdymui,  skyrių  vedėjai  informuoja  mokytojus  apie  vykstančius
tarptautinius  ir respublikinius  konkursus. 

5.  Gabiausius  mokinius,  ketinančius  dalyvauti  respublikiniuose  ar  tarptautiniuose  konkursuose
atrenka ir rengia pagrindinio muzikinio dalyko mokytojas, prieš tai suderinęs dalyvavimo sąlygas su
mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais).

6. Pagrindinio muzikinio dalyko mokytojas su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) suderina:

6.1.dalyvavimo konkurse apmokėjimo sąlygas ir galimybes;

6.2 papildomų individualių užsiėmimų laiką;

6.3.kelionės į konkursą organizavimą.

                                 

III. PERKLAUSŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

7. Pagrindinio muzikinio dalyko mokytojas:

7.1   informuoja skyriaus vedėją ir direktoriaus  pavaduotoją ugdymui  apie jo mokinio ketinimą
dalyvauti konkurse;



7.2. derina preliminarią perklausos datą su kitais perklausoje dalyvaujančiais mokytojais, skyriaus
vedėju (-ais).

8.  Skyriaus vedėjas (-jai) suderina su mokyklos administracija perklausos datą ir laiką.

IV. PERKLAUSŲ KOMISIJOS SUDARYMAS

9.  Konkurse pretenduojančio mokinio perklausas vykdyti sudaroma 2 – 3 narių komisija (mokyklos
direktoriaus įsakymu arba žodiniu nurodymu direktoriaus pavaduotojui ugdymui).

10.  Perklausų  komisijai  vadovauja  komisijos  pirmininkas  –  mokyklos  direktorius,  direktoriaus
pavaduotojas ugdymui arba skyriaus vedėjas. 

11. Komisijos pirmininkas perklausos laiką suderina su pagrindinio muzikinio dalyko mokytoju (-
jais), komisijos nariais.

12.  Perklausoje  komisija  atrenka  mokinį  (-ius)  atviru  balsavimu  geriausiai,  profesionaliausiai
pasirengusį  (-ius)  dalyvauti  ir  atstovauti  muzikos  mokyklą  tarptautiniuose  ar  respublikiniuose
konkursuose.

13. Komisijos darbas grindžiamas kolegialiu svarstymu, asmenine komisijos narių atsakomybe už
jos kompetencijai priskiriamų klausimų svarstymą ir sprendimų priėmimo nešališkumu. 
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