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I. BENDROSIOS SĄLYGOS 

 

1. Lietuvos mokinių prancūzų kalbos olimpiados ir prancūzų kalbos konkurso (toliau – 

Olimpiada ir Konkursas) sąlygos parengtos vadovaujantis Bendraisiais Lietuvos mokinių olimpiadų, 

konkursų bei kitų renginių nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2020 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. V-663. 

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

finansavimą bei dalyvių apdovanojimą. 

 

 

II. OLIMPIADOS IR KONKURSO TIKSLAI 

 

 3. Olimpiados ir Konkurso tikslai: 

  2.1. ugdyti mokinių domėjimąsi prancūzų kalba, šia kalba kalbančių šalių kultūra, mokslo 

pasiekimais; 

3.2. skatinti mokinių kūrybinių gebėjimų plėtojimą, bendravimą ir bendradarbiavimą 

panaudojant kalbos teikiamas galimybes gilesniam savo šalies ir prancūziškai kalbančių šalių kultūrų 

pažinimui, akademinėje ir profesinėje veikloje, geresniam asmens poreikių tenkinimui;    

3.3. skatinti mokytojų motyvaciją mokyti mokinius prancūzų kalbos efektyviais, inovatyviais 

metodais, siekiant aukštų kalbinių gebėjimų ir ugdant nuostatas mokytis užsienio kalbų visą gyvenimą. 

 

 

III. OLIMPIADOS IR KONKURSO RENGĖJAI 

 

4. Bendrojo ugdymo mokyklos, vykdančios pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. 

5. Rajonų (miestų) savivaldybių švietimo skyriai. 

6. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – Centras). 

 

 

IV. OLIMPIADOS IR KONKURSO DALYVIAI 

 

7. Olimpiadoje dalyvauja bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų, kurios vykdo vidurinio 

ugdymo programą mokiniai, besimokantys viduriniame ugdyme (11-12 klasių vidurinės mokyklos, 

gimnazijos III–IV klasių mokiniai). Išimtinais atvejais, prancūzų kalbos mokytojui rekomendavus, 

Olimpiadoje dalyvauti gali ir 10 klasės mokiniai (gimnazijos II klasės mokiniai). Konkurse - 7 klasių 

mokiniai, besimokantys prancūzų kalbos kaip antrosios užsienio kalbos. 

8. Į šalies etapą kviečiami daugiausiai taškų surinkę B1 ir B2 kalbos lygio Olimpiados rajono 

(miesto) dalyviai, bet ne daugiau nei 3 mokiniai iš vienos mokyklos į B1 kalbos lygį, ir ne daugiau nei 

5 mokiniai iš vienos mokyklos į B2 kalbos lygį. Į Konkurso šalies etapą kviečiami daugiausiai taškų 



surinkę A1 kalbos lygio dalyviai, bet ne daugiau nei 3 mokiniai iš vienos mokyklos. Kviečiamųjų 

sąrašą skelbia Centras.  

9. Šalies etapo tame pačiame kalbos lygyje dalyvis gali dalyvauti tik vieną kartą. 

10. Olimpiados ir Konkurso dalyviai arba jų šeimos nariai negali būti prancūzakalbiai, dalyviai 

per paskutinius 7 metus negali būti ilgiau nei 6 mėnesius gyvenę prancūziškai (kaip valstybine 

kalba) kalbančioje šalyje. Pažeidus šio punkto nuostatą olimpiados dalyvis diskvalifikuojamas. 

 

 

V. OLIMPIADOS IR KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

   

11. Olimpiada ir Konkursas organizuojamas trimis etapais: mokyklų, rajonų (miestų) ir šalies. 

12. Olimpiados ir Konkurso etapų datos nurodomos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministro patvirtintame Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafike 

(toliau Grafike). Mokyklos etapai vyksta iki rajono, miesto savivaldybės nustatytos datos. Konkrečią 

datą nustato mokyklos direktorius.  

13. Olimpiados ir Konkurso šalies etapo vieta nurodoma Grafike. Pasikeitus aplinkybėms, 

Centras gali pakeisti šalies etapo datą ir vietą prieš tai informavęs rajonų, miestų savivaldybes. 

14. mokyklos etape dalyvauja visi norintys bendrojo lavinimo mokyklų 11-12 (III-IV 

gimnazinių) ir 7 klasių mokiniai. Mokyklose Olimpiados ir Konkurso etapą organizuoja, rengia 

užduotis ir visą organizavimo darbą vykdo direktoriaus įsakymu paskirta komisija; 

15. Olimpiados ir Konkurso rajono (miesto) etapo užduotis rengia Centro direktoriaus įsakymu 

patvirtinta užduočių kūrėjų grupė. Nustatytu laiku jos pateikiamos rajono (miesto) etapo 

organizatoriams. Centro direktoriaus įsakymu patvirtinama vertinimo komisija, sudaryta iš prancūzų 

kalbos mokytojų, kuri vertina visų Olimpiados dalyvių rašto bei testinę dalis 

16. Olimpiados ir Konkurso miesto (rajono) etapui organizuoti ir mokinių darbams bei 

rezultatams įvertinti kiekviename mieste ar rajone sudaromos šio etapo Olimpiados ir Konkurso 

organizavimo ir vertinimo komisijos. Savivaldybės švietimo padalinio vedėjo įsakymu tvirtinama 

vertinamo komisija vertina Olimpiados dalyvių žodinę dalį bei Konkurso dalyvių rašto, testinę ir 

žodinę dalis. Pasibaigus rajono (miesto) etapui per nurodytą laiką Olimpiados ir Konkurso 

organizavimo komisija Centrui atsiunčia Olimpiados dalyvių atliktus rašto darbus, testus bei žodinės 

dalies rezultatus, Konkurso – rezultatus ir protokolą. Centro sudaryta vertinimo komisija įvertina 

Olimpiados dalyvių darbus, pateikia miesto (rajono) etapo organizavimo komisijai rezultatus bei 

atrenka dalyvius į šalies etapą. Olimpiados miesto (rajono) etapo laimėtojus nustato Savivaldybės 

švietimo padalinio vedėjo įsakymu tvirtinamos organizavimo ir vertinimo komisijos.  

17. Olimpiados ir Konkurso šalies etapą organizuoja Centras kartu su vykdančia institucija. 

Centras organizuoja užduočių rengimą, vertinimą, apdovanojimą ir atsako už visą Olimpiados ir 

Konkurso vykdymą. Centro direktoriaus įsakymu patvirtinamos Olimpiados ir Konkurso organizavimo 

ir vertinimo komisijos.  

 

 

VI. OLIMPIADOS IR KONKURSO FINANSAVIMAS 

 

18. Olimpiadą ir Konkursą finansuoja: 

18.1. rajono, miesto etapą finansuoja rajono, miesto savivaldybės švietimo padalinys; 

18.2. Olimpiados ir Konkurso šalies etapą (mokinių maitinimą, nakvynės, kultūros ir kitas 

išlaidas, vertinimo komisijos darbą) finansuoja Centras, rėmėjai; 

18.3. mokinių kelionės išlaidas bei lydinčiųjų asmenų komandiruotes į Olimpiados ir Konkurso 

šalies etapą apmoka rajonų, miestų savivaldybių administracijų švietimo padaliniai;  

 



 

 

VII. OLIMPIADOS IR KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

19. Olimpiados ir Konkurso laimėtojai apdovanojami Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijos diplomais, medaliais, pagyrimo raštais, olimpiados rėmėjų dovanomis.  

 

 

VIII. DALYVAVIMAS BALTIJOS ŠALIŲ OLIMPIADOJE  

 

20. Komandos dalyvavimą Baltijos šalių prancūzų kalbos olimpiadoje organizuoja Centras 

kartu su Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacija. Baltijos šalių prancūzų kalbos  

olimpiadoje siunčiami dalyvauti penki B2 kalbos lygio šalies olimpiados nugalėtojai.  

21. Mokinių komandą lydi Olimpiados tarybos atrinktas kompetentingas patyręs dalyko 

specialistas/-ai.   

_______________________ 

 

 

 


