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LIETUVOS MOKINIŲ RUSŲ KALBOS (GIMTOSIOS IR UŽSIENIO) OLIMPIADOS 

SĄLYGOS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos mokinių rusų kalbos (gimtosios ir užsienio) olimpiados (toliau – Olimpiada) 

sąlygos parengtos vadovaujantis Bendraisiais Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų bei kitų 

renginių nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. vasario 

26 d. įsakymu Nr. ISAK-426 (Žin., 2009, Nr. 27-1078). 

2. Šios sąlygos reglamentuoja Olimpiados tikslus, rengėjus, organizavimo tvarką, 

finansavimą bei dalyvių apdovanojimą. 

 

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

 3. Olimpiados tikslas – ugdyti mokinių domėjimąsi rusų kultūra, rusų kalba, jos vieta tarp 

kitų Europos kalbų, grožine rusų literatūra, skatinti mokinių, besimokančių rusų, lietuvių ir lenkų 

mokyklose, norą pažinti vieniems kitus, bendrauti.   

 4. Olimpiados uždaviniai: 

 4.1. nustatyti mokinių komunikacinę, kūrybinę, sociokultūrinę, kalbinę ir literatūrinę 

kompetenciją; 

 4.2. tobulinti, plėtoti mokinių saviugdą skatinant domėtis gimtąja kalba ir literatūra,  

kultūros raida Lietuvoje ir Rusijoje, kultūrų ryšiais (gimtosios kalbos grupei); 

4.3. skatinti mokinius išmokti rusų kalbą, bendrauti ta kalba, domėtis rusų kultūra ir 

literatūra, kultūrų ryšiais (užsienio kalbos grupei); 

  4.4. atskleisti mokinių  kūrybinius ir raiškos gebėjimus. 

 

   

III. OLIMPIADOS RENGĖJAI 

 

 5. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – Centras), rajonų (miestų) 

savivaldybių švietimo skyriai, kitos švietimo įstaigos, kurioms deleguota olimpiadų organizavimo 

funkcija, mokyklos, rusų kalbos metodinės tarybos, rusų kalbos mokytojų asociacijos, rusų kalbos 

mokytojai. 

 

IV. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

6. Olimpiada vykdoma trimis etapais: pirmasis – mokyklose, antrasis – rajonuose 

(miestuose), trečiasis – šalies etapas.  

7. Pirmojo etapo datą nustato mokyklų vadovybės.  

 8. Antrojo – rajonų (miestų) etapo datą ir trečiojo – šalies Olimpiados etapo datą ir vietą 

nustato Centras.  

9. Visuose Olimpiados etapuose dalyvauja 10–11 klasių mokiniai.  

10. Pasibaigus antrajam etapui savivaldybių švietimo skyriai: 

10.1. iš mokyklų rusų mokomąja kalba į šalies Olimpiados etapą siunčia laimėtojus: 
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 Klaipėdos m.– 7 dalyvius; 

Vilniaus m. – 9 dalyvius; 

Visagino m. – 6 dalyvius; 

Kauno m., Panevėžio m., Šiaulių m., Elektrėnų sav., Jonavos r., Mažeikių r., Šalčininkų r., 

Švenčionių r., Trakų r., Vilniaus r. po 1 dalyvį. 

10.2. iš mokyklų lietuvių mokomąja kalba ir lenkų mokomąja kalba siunčia laimėtojus: 

Kauno m. – 5 dalyvius; 

Klaipėdos m. – 5 dalyvius; 

Vilniaus m. – 10 dalyvių; 

Panevėžio m. – 3 dalyvius; 

Šiaulių m. – 3 dalyvius; 

Vilniaus r. – 4 dalyvius; 

Iš kitų savivaldybių – po 1 dalyvį. 

 

V. OLIMPIADOS POBŪDIS 

 

11. Mokyklų rusų mokomąja kalba mokiniams – trečiojo Olimpiados etapo dalyviams 

teikiamos tokio pobūdžio užduotys: 

11.1 teksto interpretacija; 

11.2. testas, kuriuo tikrinama mokinių kalbinė ir literatūrinė kompetencija. Į testą įtraukiama 

ir probleminė užduotis; 

11.3. retorinė užduotis. Mokinys iš anksto, rengdamasis trečiajam etapui, gilinasi į temą. 

Olimpiados metu kiekvienas dalyvis gaus medžiagą su publicistinių ir grožinių tekstų fragmentais. 

Mokinys, pasirenka vieną iš pasiūlytų temų ir, remdamasis šia medžiaga, paruošia rišlų 2–3 minučių 

monologą (gali įterpti citatas). Monologus komisijai pristato 4 dalyviai, kurie klausosi vienas kito, 

užduoda klausimus vieni kitiems ir dalijasi įspūdžiais.   

12. Mokyklų lietuvių mokomąja kalba ir lenkų mokomąja kalba mokiniams – trečiojo etapo 

dalyviams teikiamos tokio pobūdžio užduotys: 

12.1 testas, kuriuo tikrinama mokinių kalbinė ir kultūrinė kompetencija, į testą įtraukiama ir 

kūrybinė užduotis – improvizacijos-miniatiūros rašymas;  

12.2. kalbėjimo užduotis: pokalbis. Mokinys iš anksto, rengdamasis trečiajam Olimpiados 

etapui, gilinasi į temą naudodamasis įvairiais informacijos šaltiniais. Olimpiados metu kiekvienas 

dalyvis gaus medžiagą su publicistinių ir grožinių tekstų fragmentais. Mokinys, susipažinęs su 

medžiaga, pasirenka vieną iš pasiūlytų temų ir, remdamasis šia medžiaga, paruošia rišlų 2–3 

minučių monologą (gali įterpti citatas). Monologus komisijai pristato 4 dalyviai, kurie klausosi 

vienas kito, užduoda klausimus vieni kitiems ir dalijasi įspūdžiais.  

13. Meninio skaitymo konkursas (toliau Konkursas). Tai iš anksto parengto 2–3 min. 

trukmės prozos ar poezijos kūrinio (ištraukos) raiškusis skaitymas. Konkurso dalyviai vertinami 

atskirai. Dalyvavimas Konkurse nėra privalomas, tačiau tie, kurie dalyvaus Konkurse, gaus vieną 

papildomą balą, kuris bus pridedamas prie surinktų balų sumos už kitas Olimpiados rungtis. 

Konkurso nugalėtojai apdovanojami specialiais prizais. 

 

VI. VADOVAVIMAS IR OLIMPIADOS VERTINIMAS 

 

 14. Pirmajam (mokyklų) Olimpiados etapui vadovauja mokyklų administracijos atstovai, 

rusų kalbos mokytojai. Pačios mokyklos pasirenka datą, konkretų renginio turinį, vertinimo sistemą, 

prizininkų skatinimo formas. 

 15. Antrajam – rajonų (miestų) Olimpiadų etapui vadovauja rajonų, miestų savivaldybių 

švietimo skyriai ar kitos švietimo įstaigos, kurioms deleguota olimpiadų organizavimo funkcija.  

Tačiau Centras nustato renginio datą, centralizuotai parengia užduotis (testas (rusų užsienio ir 

gimtosios kalbos grupėms), rašinio tema (rusų užsienio kalbos grupei), probleminė užduotis (rusų 
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gimtosios kalbos grupei) bus iš anksto atsiųsti į miestų / rajonų švietimo padalinius), vertinimo 

kriterijus. Iš švietimo skyrių atsakingų  darbuotojų, kuruojančių rusų kalbą, ar kitų   švietimo 

įstaigų, kurioms pavesta olimpiadų organizavimo funkcija, atstovų, bei deleguotų dalyko mokytojų 

sudaromas antrojo Olimpiados etapo organizavimo komitetas, kuris parenka vietą, atrenka 

laimėtojus į šalies Olimpiados etapą ir užtikrina, jog rusų (užsienio) kalbos grupės laimėtojas yra jos 

mokęsis kaip užsienio kalbos. Į šalies etapą siunčiamą mokinį registruoja antrojo etapo 

organizavimo komiteto atstovai. Dalyvių registracijos forma į šalies etapą bus skelbiama interneto 

tinklalapyje www.lmnsc.lt.  

16. Trečiąjį Olimpiados etapą organizuoja Centras. Jis sudaro renginio sąmatą, kartu su 

rajono savivaldybės švietimo skyriumi, kur vyks šalies etapas, ieško rėmėjų, rūpinasi Olimpiados 

dalyvių kultūrine programa, buitimi, saugumu, apibendrina ir skelbia Olimpiados rezultatus. 

Olimpiados vertinimo komisija rengia užduotis trečiajam etapui, organizuoja jų atlikimą, numato 

vertinimo sistemą, atrenka laimėtojus. Konkretūs Olimpiados reikalavimai gali būti atnaujinami 

kiekvienais metais, todėl informacija apie pakitimus ir kita su Olimpiada susijusi informacija 

skelbiama interneto tinklalapyje www.lmnsc.lt.  

 

VII. OLIMPIADOS DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

 17. Pirmojo etapo dalyvius skatina jo rėmėjai. 

 18. Antrojo etapo – rajonų (miestų) Olimpiados etapo dalyvius skatina rajonų (miestų) 

savivaldybių švietimo skyriai, šio etapo rėmėjai. Laimėtojai gauna teisę dalyvauti šalies Olimpiados 

etape. 

 19. Šalies Olimpiados (trečiojo etapo) laimėtojai apdovanojami Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministerijos diplomais, pagyrimo raštais, prizais, taip pat Olimpiados rėmėjų 

atminimo dovanomis.  

 20. Kandidatus į tarptautinius rusų kalbos renginius (olimpiadas, konkursus ir kt.) atrenka 

Olimpiados vertinimo komisija, atsižvelgdama į dalyvių pasiektus rezultatus bei tarptautinių 

renginių nuostatus. 

 

VIII. OLIMPIADOS FINANSAVIMAS 

 

 21. Antrojo etapo olimpiados organizavimą finansuoja rajonų (miestų) savivaldybių 

švietimo skyriai. 

22. Šalies olimpiados etapo užduočių rengimo ir organizavimo išlaidas apmoka Švietimo ir 

mokslo ministerija, mokinių keliones ir lydinčiųjų asmenų komandiruotes – rajonų (miestų) 

švietimo skyriai ar kitos įstaigos.   

  

_________________________ 

http://www.lmnsc.lt/
http://www.lmnsc.lt/

