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DĖL LIETUVOS MOKINIŲ ANGLŲ KALBOS OLIMPIADOS SAVIVALDYBIŲ ETAPO
Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados savivaldybių etapas vyks 2022 m. sausio 20 d.
Siūloma konkurso pradžia – 9.00 val.
Savivaldybių etapui rekomenduojamas užduotis ir bendrąsias konkurso organizavimo
rekomendacijas (užduočių atlikimo trukmę ir pan.) atsiųsime likus vienai dienai iki olimpiados. Jei
matysite, kad užduočių ir rekomendacijų negaunate, esant interneto, serverio ar pan. trikdžiams,
rašykite el. paštu rugile.jureviciute@olimpiados.lt arba skambinkite tel. 86 63 52 711.
Remiantis Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados sąlygomis, savivaldybių etapą
organizuoja ir visą organizavimo darbą vykdo savivaldybės administracijos švietimo padalinio
vadovo įsakymu sudaryta anglų konkurso savivaldybių etapo organizavimo komisija. Organizuojant
savivaldybių etapą rekomenduojame remtis LMNŠC tinklalapyje pateikiamomis atitinkamų
renginių programomis.
Konkurso užduoties raštu atlikimas - 90 min visai dalyvių grupei (30 min vaizdo įrašo
peržiūrai ir 60 min rašymui); užduoties žodžiu atlikimas (dialogas) - 10 min vienai mokinių porai
(5 min pasiruošimui, 3 min kalbėjimui, papildomos 2 min techniniams dalykams).
Olimpiados kūrybines komandines užduotis patartina organizuoti savo nuožiūra, jos
vertinamos neformaliai.
Savivaldybių etape dalyvauja mokyklų pasiūlyti mokyklos etapo laimėtojai. Mokinių darbus
tikrina ir vertina savivaldybių etapo vertinimo komisija. Į šalies etapą laimėtoją(-us) pasiūlo
savivaldybės etapo vertinimo komisija. Į šalies etapą kviečiamų mokinių kvotas kiekvienai
savivaldybei galite rasti olimpiados nuostatose.
Registracijos formą atsiųsime olimpiados vykdymo dieną 14.00 val. Atkreipiame dėmesį, kad
pateikiant ataskaitą, t. y. registruojant mokinius į šalies etapą, reikės nurodyti jų el. pašto adresą,
mobilaus tel. numerį, taip pat mokytojo, rengusio mokinį konkursui, vardą ir pavardę, el. pašto
adresą, mob. tel. numerį. Registracija vyks iki 2021 m. sausio 27 d.
Šalies etapą numatoma rengti 2021 m. vasario 26 d. nuotoliniu būdu.

Direktorius
Rugilė Jurevičiūtė, el. p. rugile.jureviciute@olimpiados.lt

Algirdas Sakevičius

