PATVIRTINTA
Lietuvos mokiniq neformalioj o
Svietimo centro direktoriaus
2014 m.lapkridio 26 d. isakymu Nr. Rl_729

LIETUVOS MOKINIV ANGLV KALBOS OLIMPIADOS SALYGOS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1'

Lietuvos mokiniq anglq kalbos olimpiados 1 1 klasei (toliau Olimpiada) s4lygos
ir kitq renginiq nuostatais, puirrirtirrlais

parengtos vadovaujantis Dalykiniq o_limpiadq, konkursq
Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministr

iados tikslus, dalyvius, organizavimo tvarka,
anojimE.

II. OLIMPIADOS TIKSLAI

3.

Olimpiados tikslai:
a, Sia kalba kalbandiq Saliq kultDra;
anaudoj ant jq kalbinius gebej imus;

arankiSkum4 ir pasitikej im4 savimi;
visuomeniSkuma:
atpaLinti ir arskleisti gabiq mokiniq kalbinius gebejimus;
3'7' skatinti mokytojq iniciatyv4 rengiant mokinius" olimpiadoms
taikant veiksmingus metodus.

3.6.

ir

ugdymo procese

III. OLIMPIADOS DALYVIAI

4'

Anglq kalb.os olimpiadoje dalyvauja bendrojo ugdymo programas
igyvendinandiq
institucijq 11 (III gimnazijos) klases
-otittiui siekiantys ej kdu-o, -ot<eiim"o lygio.
IV. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO TVARKA

5.
5' l

'

5.2.
5.3.

Olimpiad4organizuoja:
bendrojo ugdymo programas igyvendinandios institucijos (toliau
rajonq (miestq) savivaldybiq Svietimo padaliniai.
Centras.

-

mokyklos).

ais: mokyklos, rajono (miesto)

ir Salies.
rengia ir mokiniq darbus vertina mokyklos
gali naudotis Centro pateikta Olimpiados
a uZduodiq raStu ir LodLiu turinys, formatas,
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6.3'

Salies etapo Olimpiados organizacinius klausimus sprendZia Centro direktoriaus
isakymu patvirtinta Salies etapo olimpiados organizavimo komisija.
6.4' Salies etapo dalyviq darbus vertina ir laimetojus atienka Centro direktoriaus isakymu
patvirtinta verlinimo komisija, sudarlta iS anglq kalbos specialistq, auk5tqjq mokyklq dlstyiojq,
anglq kalbos mokytojq. Vertinimo komisijos nariais negali buti mokyojai,-dirbantys jalies .t"p"
dalyviq mokyklose.
7. Olimpiados program4, veftinimo kriterijus, uZduotis ir uZduodiq specifikacif 4 rengia
Centro direktoriaus isakymu patvirlinta uZduodiq rengimo darbo grupe ar kompetentinga insiitucl-a.
8. Olimpiados laik4 ir viet4 nustato:
8.l. mokyklos etapo - mokyklos direktorius;
8.2. rajono (miesto) etapo - savivaldybes administracijos Svietimo padalinio vadovas,
vadovaudamasis olimpiadq, konkursq ir kitq renginiq grafiku.

8.3.

Salies etapo

9. {

-

Centras.

Salies etap4 kviediama po vien4 rajono (miesto) olimpiados pirmosios vietos
laimetoj4, i5skyrus Siuos miestus (rajonus): i5 Vilniaus m. 8, Kauno m.
- 6, Klaipedos m.- 4,
PaneveZio m., Siauliq m., - po 3'rnokinius, Alytaus m., Kauno r., Marijampoles
r., MaZeikiu r.,
Vilniaus r., - po 2 mokinius.
10' { Salies etapq mokinius turi lydeti suaugg asmenys (mokyklq, rajonq (miestq)
savivaldybiq Svietimo padaliniq darbuotoja i arbakiti atsakingi asmenys).

V. OLIMPIADOS UZDUOTYS IR VERTINIMAS
I l'
Olimpiados uZduodiq turinys atitinka bendrojoje uZsienio kalbos ugdymo programoje
numatyt4 ugdymo turini.
12. UZduodiq turinys ir formatas detaliai apraSomas olimpiados programoje ir uZduodiq
specifikacijoje.
13' olimpiados programa ir uZduodiq specifikacija paskelbiama likus ne maLiau kaip 3
men. iki Salies olimpiados etapo.
l4- Kiekvienais metais gali bDti rengiamos skirtingo pobudZio olimpiados uZduotys.

15. olimpiados

dalyviq darbq verlinimo kdte;ij;i skelbiami iartu su olimpiados

programa ir uZduodiq specifikacij a.

VI. OLIMPIADOS FINANSAVIMAS

16. Olimpiad4 finansuoja:
16.1. mokyklos etap4 finansuoja mokykla;
16'2' taiono (miesto) etap4 finansuoja rajono (miesto) savivaldybes
administracijos
Svietimo padalinys;
16'3' mokiniq kelio
q asmenl+ komandiruotes dalyvauti Salies etape
apmoka rajonq (miestq) sav
liniai ar kitos Svietimo institucijos;
16'4' mokiniq maiti
ir kitas olimpiados organizavimo islaidas salies

etape finansuoja Centras;

16.5. prie Olimpiados finansavimo gali prisideti remejai.

vII. OLTMPIADOS

DALYVTV APDOVANOJTMAS

17 '
olimpiados laimetojai apdovanojami Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
ministerijos diplomais, medaliais, pugyri-o rastais, olimpiados r.-.jq prizais.
l8' Mokytojams' parengusiems priziniq vietg laimetojus, itlikiami Centro padekos ra5tai.
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