
PATVIRTINTA

Lietuvos mokiniq nelbrmalioj o
Svietimo centro direktoriaus
2014 m.lapkridio 26 d. isakymu Nr. R1-727

RESPUBLIKINIO ANGLV KALBOS KONKURSO SALYGOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1' Respublikinio anglq kalbos konkurso pagrindinio ugdymo pakopos mokiniams (toliau
Konkursas) s4lygos parengtos vadovaujantis Daiyklniq olimpiadq, konkursq ir kitq renginiq
nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Svietimo ir moksio ministro 2009 m. vasario 26 d.
isakymu Nr' ISAK-426, bei Lietuvos mokiniq dalyvavimo Salies dalykinese olimpiadose,

apra5u, patvirtintu Lietuvos mokiniq neformaliojo
r13 m. geguZes 13 d. isakymu Nr. Rl_347.

o tikslus, dalyvius, organizavimo tvark4, uZduotis,

II. KONKURSO TIKSLAI

3. Konkurso tikslai:
a, Sia kalba kalbandiq Saliq kultlra;
S;

savarankiSkai;
anaudojant jq kalbinius gebejimus;
albinius gebejimus;
mokinius konkursams ir ugdymo procese taikant

III. KONKURSO DALYVIAI

4, Anglq kalbos konkurse dalyvauja p
institucijq pagrindinio ugdymo pakopos mokiniai m5. Kiekvienais metais dalyvauti konku mi
mokiniai.

6' Konkurso dalyviq grupe pagal klasg (klases) paskelbiama likus ne maLiaunei 3 men.iki konkurso Salies etapo.
7 ' Kviediamq dalyvauti Konkurse mokiniq klase/es skelbiamos Svietimo ir moksloministro patvirtintame Lietuvos mokiniq dalykiniq olimpiadq, konkursq i. r.ltrt renginiq grafike.

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

8. Konkurs4 organizuoja:
8' 1' bendrojo ugdymo programas igyvendinandios institucijos (toliau - mokyklos).8.2. rajonq (miestq) savivaldybiq Svietimo padaliniai.
8.3. Centras.

is: mokyklos, rajono (miesto) ir Salies.
rengia ir mokiniq darbus vertina mokyklos

i naudotis Centro pateikta Konkurso programa

pavyzdLiaiir vertinimo kriteriiai. 
q rastu ir Lodliu turinys, formatas, struktlra,
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9.2. Rajono (miesto) etap4 organizuoja, mokiniq darbus vertina ir kandidatus i Salies
konkurso atrenka savivaldybes administracijos Svietimo padalinio vedejo isakymu patvirtinta
organizavimo ir vertinimo komisija. Komisij4 sudaro savivaldybiq Svietimo padaliniq, mokyklq
anglq kalbos metodiniq b[reliq. Rajono (miesto) etapo uZduotis raStu t LodLiu bei mokiniq darbq
vertinimo kriterijus pateikia Centras.

9.3. Salies etapo Konkurso organizacinius klausimus sprendZia Centro direktoriaus
isakymu patvirtintas Salies etapo Konkurso organizavimo komisija.

9.4. Salies etapo dalyviq darbus vertlna ir laimetojus atrenka Centro direktoriaus isakymu
patvirtinta vertinimo komisija, sudaryta i5 anglq kalbos specialistq, aukitqjq mokyklq dJstyiojq,
anglq kalbos mokytojq. Verlinimo komisijos nariais negali blti mokytojai, dirbantys Salies etapo
dalyviq mokyklose.

10' Konkurso program4, vertinimo kriterijus, uZduotis ir uZduodiq specifikacij4 rengia
Centro direktoriaus isakymu patvirtinta Anglq kalbos olimpiados ir konkurso taryba.

1 1. Konkurso dalyviq klases, laik4 ir viet4 nustato:
I 1.1. mokyklos etapo - mokyklos direktorius;
lI'2. rajono (miesto) etapo - savivaldybes administracijos Svietimo padalinio vadovas,

vadovaudamasis olimpiadq, konkursq ir kitq renginiq grafiku.
1 1.3. Salies etapo - Centras.
12. I Salies etap4 kviediama po

laimetoj4, i5sky,rus Siuos miestus (rajonus):
PaneveZio m., Siauliq m., - po 3 mokinius,
Vilniaus r., - po 2 mokinius.

13. I Salies etapq, mokinius turi lydeti suaugg asmenys (mokyklq, rajonq (miestq)
savivaldybiq Svietimo padaliniq darbuotojai arbakiti atsakingi asmenys).

V. KONKURSO UZDUOTYS IR VERTINIMAS

14. Konkurso uZduodiq turinys atitinka pagrindinio ugdymo bendrojoje uZsienio kalbq
ugdymo programoje numatyt4 ugdymo turini bei dalyviq klases/klasiq p.og.u*os ipecifik4.15. UZduodiq turinys ir formatas detaliai apra5omas konkurso programoje ir uZduodiq
specifikacijoje.

16. Konkurso programa ir uZduodiq specifikacija paskelbiama likus ne maZiau kaip 3
men. iki Salies konkurso etapo.

17. Kiekvienais metais gali b[ti rengiamos skirtingo pob[dZio konkurso uZduotys.18. Konk rrso dalyviq darbq vertinimo kriterijai skelbiami kartu su Konkurso programa ir
uZduodiq specifrkacij a.

VI. KONKURSO FINANSAVIMAS

19. Konkurs4finansuoja:
19.I . mokyklos etap4 finansuoja mokykla;
79.2. rajono (miesto) etapq finansuoja

Svietimo padalinys;

vien4 rajono (miesto) olimpiados pirmosios vietos
iS Vilniaus m. - 8, Kauno m, - 6, Klaipedos m.- 4,
Alytaus m., Kauno r., Marijampolds r., MaZeikiq r.,

rajono (miesto) savivaldybes administraciios

19'3' m q asmenq komandiruotes dalyvauti Salies etape
apmoka rajonq liniai ar kitos Svietimo institucijos;

l9'4' m ir kitas Konkurso organizavimo islaidas Salies
etape finansuoja Centras;

19.5. prie Konkurso finansavimo gali prisideti remejai.

vrr. KONKURSO DALYVIU APDOVANOJIMAS

V. UGD SK\Rl-727 Respublikinio anglq kalbos konkurso
sqlygos-20 I 5 docx
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20' Konkurso laimetojai apdovanojami Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
ministerijos diplomais, medaliais, pagyrimo rastais, konkurso remejq prizais.

21. Mokytojams, parengusiems priziniq vietq laimetojus, iteikiami Centro padekos rastai.

V UGD SK\Rl-727 Respublikinio anglq kalbos kon j<Lrrso
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