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I.

ROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos mokiniu 11konkurso (toliau - Olimpiada ir K
Lietuvos mokiniq olimpiadq,
Svietimo ir mokslo ministro 2008 m
2. Sios Olimpiados ir
rengdjus, organizavimo tvark4, fi

klasiq vokiediq kalbos olimpiados ir 8-q klasiq vokiediq kalbos
) or ganizavimo apra5as parengtas vadovauj antis Bendraisiais
bei kitq renginiq nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos
3 d. Nr. ISAK-574.

II. oL

IR KONKURSO TIKSLAI

3.
3.1.
3.2.

Olimpiados ir
ugdyti mokiniq domeji 4si vokiediq kalba, Sia kalba kalbandiq Saliq kult[ra, lnokslu;
skatinti bendraujandiq ir bendradarbiaujandiq vokiediq kalba mokiniq kDrybiniq,
sociokulttiriniq, akademinio ir darbo
io paZinimo kompetencij q pletoj im4;
ugdyi mokiniq ir
ojq daugiakalbystE;
skatinti mokytojq kii iSkum4 ir iniciatywm4 mokant mokinius vokiediu kalbos
inovatyviais metodais ir didinant
q galimybes.

3.3.
3.4.

ilI. OLIMP
4.
5.
6.

Bendrojo ugdymo
Rajonq (miestq) savi
Lietuvos mokiniu ne

IR KONKURSO RENGEJAI
klos.

ybiq Svietimo skyriai.
liojo Svietimo centras (toliau

IV.

-

Centras).

LIMPIADOS DALYVIAI

7.

Olimpiadoje ir
dalyvauja bendrojo ugdymo mokyklq, atitinkamai 11 ir 8
klasiq, profesinitl III skyriaus
q, gimnazijq, progimnazij4 fu mokyklq, teikiandiq pagrindini
iSsilavinima mokiniai.
8. Olimpiados ir Konk
negali bUti ilgiau nei 1 metus gyv
olimpiadoje galima tik tiems
punkto nuostat4 olimpiados dalyvis di
9. Mokiniai privalo Olimp

V. OLIMPIADOS

10.

Olimpiados ir K

I KONKURSO ORGANIZAVIMO LAIKAS
etapq datas nustato:

10.1. mokyklose - mokyklos irektorius:

10.2. rajonuose (miestuose)i- savivaldybes Svietimo padalinio vadovas,

vadoyaudamasis

Centro Lietuvos mokiniq olimpiadq, kpnkursq ir kitq renginiq grafiku;
10.3. Olimpiados ir Konkurs Salies etapo dat4 nustato Centras.

vr. olrMprADos rB KONKURSO ORGANIZAVTMO TVARKA

11.

Olimpiada

ir

Konkursps organinnjarni trimis etapais: mokyklq, rajonq (miestq) ir

Salies:

11.1. Mokyklose Olimpi
organizavimo darb4 vykdo di

11.2. Olimpiados ir

ir

ir

Konkurso etapq organizuoja, rengia uZduolis

vis4

isakymu paskirta komisij a;

rezultatams ivertinti sudaromos
metodiniq bureliq, molcytojq
padalinio vedejas. Komisija vertina
uZduotis. fr,ykus Olimpiados ir K
raStu dalies uZduodiq persiuntim4
dalies ta5kq sumas.

11.3. Olimpiados ir
isakymu patvirtinta uZduodiq kurejq
fsakymu patvirtinta vertinimo
mokytojq. Vertinimo komisija
atrenka dalyvius i Salies etap4. Ol
intemetiniame puslapyje www.lmnsc.l
11.4. { Salies etap4 kviediam
surinkg 81 ir 82 Olimpiados rajorlo (miesto)
dalyviai ir daugiausiai ta5kq surinkg A
dalyviai. Kviediamqjq s4ra54 skelbia Centras.
11.5. Olimpiados ir
Zduotis fsngrt
zuuurrs
rengir \.eruro
Centro 1 /
patvirtinta uZduodiq k[rejq grupe,
ies etapo dalyviq darbus vertina Centro
patvirtinta vertinimo komisij a,
i5 auk5ttljq mokyklq destytojq ir vokiediq
11.6. Olimpiados ir
Salies etap4 organinrcja Centras. Prie renginiq organizavimo
gali prisideti kitos institucijos,
rJos.

VII. OLI

12.

IR KONKURSO FINANSAVIMAS

Olimpiad4 ir Konkurs4 nansuoJa:

I2.1. rajono (miesto) etap4
I2.2. Olimpiados ir Konku
padaliniai, remejai;
12.3. mokiniq keliones i
apmoka raj onq (miestq) savivaldybiq
12.4. 81 ir B2 lygiq pi
mokytojo dalyvavimo kas dvejus
i5laidas apmoka Getes institutas Lietu
dalyvavimo Baltij os Saliq olimpiadoje

ansuoj a raj ono (miesto) savivaldybes Svietimo padalilrys

;

Salies etap1 finansuoja Centras, savivaldybiq Svietimo
bei lydindiqjr+ asmenq komandiruotes i Olimpiad4
inistracijq Svietimo padaliniai;
vietos laimetojq ir vieno i5 pirmosios vietos
r,ykstandioje Tarptautineje vokiediq kalbos
kartu su Centru. Laimetojq komandos ir lydindi
apmoka Centras.

Konkurs4
laimetojq
impiadoje
mokytojo

VIII. OLIMPIADOS

13.

Olimpiados ir
mokslo ministerijos diplomais, medali

IX. DALW

R KONKURSO

DALWIU APDOVANOJIMAS

laimetojai apdovanojami Lietuvos
pagyrimo ra5tais.

uetlmo

1r

TARPTAUTINEJE OLIMPIADOJE

14. Komandos dalyvavi tarptautineje vokiediq kalbos olimpiadoje organi
kartu su Vokiediq kalbos mokyojq
15. Mokiniq komand4 lyd ie
q parenggs mokytojas (arba kitas
tarybos atrinktas kompetentingas
).

a Centras
limpiados

