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LIETUVOS MOKINIŲ ANGLŲ KALBOS OLIMPIADOS  

SĄLYGOS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados (toliau Olimpiada) sąlygos yra 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 tikslus, dalyvius, organizavimo tvarką, užduotis, 

vertinimą, finansavimą ir dalyvių apdovanojimą. 

 

 

II. OLIMPIADOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

2.1. skatinti mokinius domėtis anglų kalba, šia kalba kalbančių šalių kultūra; 

2.2. skatinti mokinių bendradarbiavimą naudojant jų kalbinius gebėjimus;  

2.3. ugdyti mokinių kritinį mąstymą, kūrybiškumą, savarankiškumą ir pasitikėjimą savimi; 

2.4. ugdyti mokinių pilietiškumą, visuomeniškumą ir atvirumą pasauliui; 

2.5. atpažinti ir atskleisti gabių mokinių kalbinius gebėjimus; 

2.6. skatinti mokytojų iniciatyvą rengiant mokinius olimpiadoms ir taikant veiksmingus 

metodus ugdymo procese. 

 

III. OLIMPIADOS DALYVIAI 

 

3. Olimpiadoje dalyvauja bendrojo ugdymo programas įgyvendinančių mokyklų 11 (III 

gimnazijos) klasės mokiniai, siekiantys B2 kalbos mokėjimo lygio. 

 

IV. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

5. Olimpiadą organizuoja: 

5.1. bendrojo ugdymo mokyklos; 

5.2. rajonų / miestų savivaldybių švietimo padaliniai; 

5.3. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau Centras). 

6. Olimpiada organizuojama trimis etapais: mokyklos, rajono / miesto ir šalies. 

6.1. Mokyklos etape dalyvauja visi norintys bendrojo ugdymo mokyklų 11 (III gimnazijos) 

klasės mokiniai, išskyrus mokinius, kurie (arba jų šeimos nariai) yra anglakalbiai arba per 

pastaruosius 7 metus, mokiniai yra gyvenę angliškai (kaip valstybine kalba) kalbančioje šalyje 

ilgiau kaip 6 mėnesius. Reikalavimas galioja visiems Olimpiados etapams.  

6.2. Mokyklos etapą organizuoja, užduotis rengia, mokinių darbus vertina ir kandidatus į 

rajono / miesto etapą atrenka mokyklos direktoriaus įsakymu paskirta komisija. Mokyklos gali 

naudotis Centro pateikta Olimpiados programa ir užduočių aprašu, kuriame numatoma užduočių 

raštu ir žodžiu formatas, struktūra, pavyzdžiai ir vertinimo kriterijai.  

6.3. Rajono / miesto etapą organizuoja, mokinių darbus vertina ir kandidatus į šalies etapą 

atrenka savivaldybės administracijos švietimo padalinio vedėjo įsakymu patvirtinta organizavimo ir 

vertinimo komisija. Komisiją sudaro savivaldybės švietimo padalinio atsakingi darbuotojai, 
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mokyklų anglų kalbos metodinių būrelių atstovai. Rajono / miesto etapo užduotis raštu ir žodžiu  

bei mokinių darbų vertinimo kriterijus pateikia Centras. 

6.4. Šalies etapo organizacinius klausimus sprendžia Centro direktoriaus įsakymu patvirtinta 

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados ir konkurso taryba. 

6.5. Šalies etapo dalyvių darbus vertina ir laimėtojus atrenka Centro direktoriaus įsakymu 

patvirtinta vertinimo komisija, sudaryta iš anglų kalbos specialistų, aukštųjų mokyklų dėstytojų, 

anglų kalbos mokytojų. Vertinimo komisijos nariais negali būti mokytojai, dirbantys šalies etapo 

dalyvių mokyklose. 

6.6. Olimpiados programą, vertinimo kriterijus, užduotis ir užduočių specifikaciją rengia 

Centro direktoriaus įsakymu patvirtinta užduočių rengimo darbo grupė arba kompetentinga 

institucija.   

6.7. Rajono / miesto etape mokiniai dalyvauja gyvai, atvykdami į savivaldybės 

administracijos švietimo padalinio numatytą ir paskelbtą vietą, o šalies etape – atvykdami į vietą, 

nurodytą Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafike. Nuotoliniu būdu etapai 

gali būti organizuojami tik force majeure aplinkybėmis (pvz. paskelbus šalyje karantiną).  

7. Olimpiados datas nustato:  

7.1. mokyklose – mokyklos direktorius;  

7.2. rajonuose / miestuose – savivaldybės švietimo padalinio vadovas, vadovaudamasis 

Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafiku; 

7.3. Olimpiados šalies etapo datą nustato Centras. 

8. Į Olimpiados šalies etapą atvyksta po vieną rajono/miesto etapo pirmosios vietos 

laimėtoją, išskyrus šiuos miestus ir rajonus: iš Vilniaus miesto kviečiami 8 mokiniai, iš Kauno m. – 

6 mokiniai, iš Klaipėdos m. – 4 mokiniai, iš Panevėžio m. ir Šiaulių m. – po 3 mokinius, iš Alytaus 

miesto, Kauno r., Marijampolės r., Mažeikių r., Vilniaus r. – po 2 mokinius.  

9. Šalies etapo mokinius turi lydėti suaugę asmenys (mokyklų, rajono/miesto savivaldybių 

švietimo padalinių darbuotojai arba kiti atsakingi asmenys). 

 

V. OLIMPIADOS UŽDUOTYS IR VERTINIMAS 

 

10. Olimpiados užduočių turinys atitinka Bendrojoje užsienio kalbos ugdymo programoje 

numatytą ugdymo turinį. 

11. Užduočių turinys ir formatas yra aprašomas Olimpiados programoje, kuri skelbiama 

likus trims mėnesiams iki Olimpiados šalies etapo.  

12. Kiekvienais metais gali būti rengiamos skirtingo pobūdžio užduotys. 

13. Olimpiados dalyvių darbų vertinimo kriterijai skelbiami kartu su Olimpiados programa 

ir užduočių specifikacija. 

 

 

VI. OLIMPIADOS FINANSAVIMAS 

 

14. Olimpiados mokyklos etapą finansuoja mokykla. 

15. Olimpiados rajono / miesto etapą finansuoja rajono/miesto savivaldybės švietimo 

padalinys. 

16. Olimpiados šalies etapą finansuoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministerija, savivaldybių švietimo padaliniai, rėmėjai. 

17. Mokinių kelionės į šalies etapą bei juos lydinčiųjų asmenų komandiruotės išlaidas 

apmoka rajonų/miestų savivaldybių švietimo padaliniai.  

 

VII. OLIMPIADOS DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

18. Olimpiados laimėtojai apdovanojami Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos diplomais, medaliais, Olimpiados rėmėjų dovanomis. 
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19. Mokytojams, parengusiems prizinių vietų laimėtojus, įteikiami Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministerijos padėkos raštai. 

 

________________________ 


