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įsakymu Nr. STĮ-67

PRIENŲ RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ
7–8 KLASIŲ MOKINIŲ ANGLŲ KALBOS OLIMPIADOS
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prienų rajono bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 klasių mokinių anglų kalbos
olimpiados (toliau – Olimpiada) nuostatai reglamentuoja tikslus ir uždavinius, organizavimo bei
vykdymo tvarką, olimpiados užduočių turinį, tematiką ir struktūrą, dalyvių vertinimą ir
apdovanojimą.
2. Olimpiadą organizuoja Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija, Prienų rajono
savivaldybės anglų kalbos mokytojų metodinis būrelis ir Prienų švietimo pagalbos tarnyba.

II SKYRIUS
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
3. Skatinti mokinių kūrybinių gebėjimų plėtojimą bendraujant ir bendradarbiaujant
anglų kalba.
4. Ugdyti mokinių domėjimąsi anglų kalba, skatinti pažinti anglų kalbą kaip ją
vartojančios tautos/tautų kultūros išraišką, tarpkultūrinio bendravimo priemonę.
5. Ugdyti gebėjimą bendrauti anglų kalba (suprasti informaciją, keistis informacija,
nuomonėmis, požiūriais, patirtimi) įprastose viešojo gyvenimo situacijose.
6. Ugdyti lingvistinę kompetenciją būtiną sėkmingai komunikuoti.
7. Patikrinti ir įvertinti mokinių anglų kalbos dalyko gebėjimus ir kompetencijas.

III SKYRIUS
OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO TVARKA
8. Olimpiadoje gali dalyvauti Prienų rajono bendrojo ugdymo mokyklų 7–8 klasių
mokiniai.
9. Olimpiadoje kiekvienai mokyklai atstovauti gali po 1–2 mokinius iš klasės.

10. Olimpiados užduotis mokyklos etapui parengia mokyklos, kurioje organizuojama
mokyklinė olimpiada, anglų kalbos mokytojai, atsižvelgdami į 7–8 klasių anglų kalbos kurso
programą.
11. Olimpiados užduotis 7–8 klasių mokiniams rajono etapui parengia Prienų rajono
savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu sudaryta darbo grupė Olimpiados
užduotims parengti.

IV SKYRIUS
OLIMPIADOS VYKDYMO TVARKA
12. Rajoninė anglų kalbos olimpiada 7–8 klasių mokiniams organizuojama dviem
etapais:
12.1. Pirmasis, mokyklos etapas, vyksta iki 2018 m kovo mėn. 6 d.
12.2. Registracija dalyvauti rajono etape vykdoma iki 2018 m. kovo 26 d. el. paštu
damijonaityte_d@prienai.lt. Registruojantis nurodyti mokinio vardą, pavardę, mokyklą, klasę,
parengusio mokytojo vardą ir pavardę.
12.3. Antrasis olimpiados etapas vykdomas 2018 m. balandžio 11 d. 10.00 val. Prienų
r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje (Kauno g. 29, Veiveriai, Prienų r.).

V SKYRIUS
OLIMPIADOS UŽDUOČIŲ TURINYS, TEMATIKA IR STRUKTŪRA
13. Mokinys turi gebėti suprasti rašytinį tekstą (sunkumo lygis, tekstų pobūdis, žanrai
ir rašytinio teksto apimtis pagal B1.1 reikalavimus, pateiktus Bendrosiose programose).
14. Rašytinio teksto supratimo užduotį sudaro 3 užduotys.
15. Tikrinami globaliojo, detaliojo bei selektyviojo supratimo gebėjimai.
16. Rašytinio teksto supratimui patikrinti rengiamos atvirojo ir/ar uždarojo tipo
užduotys.
17. Mokinys turi gebėti taikyti įvairias strategijas tam, kad suprastų ir taisyklingai
atliktų užduotis.
18. Olimpiados užduotį sudaro trys dalys: sakytinio teksto supratimas (klausymo),
rašytinio teksto supratimas (skaitymo) ir kalbos priemonių vartojimas, kalbėjimo užduotys
(monologas).
19. Olimpiados užduočių struktūra, dalių trukmė yra pateikiama lentelėje:
Nr.

Užduoties dalys

Trukmė

1.

Sakytinio teksto supratimas (klausymo užduotys)

30 min.

2.

Rašytinio teksto suvokimas (skaitymo užduotys ) ir
kalbos priemonių vartojimas (kalbos vartojimo
užduotis)

60 min.

3.

Kalbėjimo užduotis ( monologas )

Kiekvienam mokiniui - 8
min. (pasiruošimui - 5 min.,
monologui - 3 min.).

20. Olimpiados užduotys rengiamos atsižvelgiant į svarbiausią užsienio kalbų
mokymo veiksnį komunikacinę kryptį.

VI SKYRIUS
OLIMPIADOS UŽDUOČIŲ VERTINIMO NUOSTATOS
21. Klausymo užduotys vertinamos pagal klausymo užduočių vertinimo aprašą
(1 priedas).
22. Jei klausymo dalies atvirojo tipo užduotyje suklystama rašyboje, o klaidinga raidė
suteikia žodžiui kitokią prasmę, atsakymas yra vertinamas kaip neteisingas.
23. Skaitymo užduotys vertinamos pagal skaitymo užduočių vertinimo aprašą
(2 priedas).
24. Kalbėjimo užduotys vertinamos pagal vertinimo lentelę (3 priedas).
25. Kalbėjimo užduotis nevertinama (0 taškų), jei teksto turinys neatitinka nurodytos
temos, situacijos.

VII SKYRIUS
DALYVIŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS
26. Vertinimo komisija sudaroma Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo
skyriaus vedėjo įsakymu.
27. Mokiniai, kiekvienoje amžiaus grupėje užėmę I – III vietas, apdovanojami Prienų
rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo diplomais, juos parengę mokytojai –
padėkos raštais.
28. Kitiems Olimpiados dalyviams bei juos parengusiems mokytojams įteikiamos
Prienų švietimo pagalbos tarnybos padėkos.

___________________________

