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KAUNO MIESTO MOKYKLŲ 5-8 KLASIŲ MOKINIŲ LIETUVIŲ GIMTOSIOS 

KALBOS IR LITERATŪROS OLIMPIADOS TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2020–2021 mokslo metų Kauno miesto mokyklų 5–8 klasių mokinių lietuvių 

gimtosios  kalbos ir literatūros olimpiados (toliau Olimpiados) nuostatai parengti vadovaujantis 

Dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2009 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. ISAK-426; Kauno miesto mokyklų 

mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. rugsėjo 

20 d. įsakymu Nr. 35-388. 

2. Šis tvarkos aprašas reglamentuoja Olimpiados tikslus, rengėjus, organizavimo ir 

vykdymo bei atliktų darbų vertinimo tvarką. 

3. Olimpiados Kauno mieste rengėjai – Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno 

miesto lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinis būrelis, Kauno Gedimino sporto ir 

sveikatinimo gimnazija.  

 

II SKYRIUS 

OLIMPIADOS TIKSLAI 

 

4. Olimpiados tikslai: 

4.1. skatinti mokinių domėjimąsi lietuvių kalba, literatūra, kultūra; 

4.2. sudaryti galimybes tobulėti filologijai gabiems vaikams;  

4.3. skatinti ir remti mokytojų iniciatyvas rengiant mokinius olimpiadoms ir taikant 

savo darbe individualius ugdymo metodus. 

 

III SKYRIUS 

OLIMPIADOS DALYVIAI 

 

5. Olimpiadoje gali dalyvauti iš kiekvienos mokyklos, vykdančios pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programas, 4 mokiniai (po 1 mokinį iš 5, 6, 7 ir 8 klasės). 

6. Dalyviai į Olimpiadą registruojami iki gegužės 10 dienos elektronine forma 

https://forms.gle/qMXwtRxFCjy18rp67. Pavėlavus registracija nepratęsiama.  

7. Dalyvauti Olimpiadoje gali tik tie registruoti mokiniai, kurių tėvai sutinka, kad 

duomenys apie mokinį (vardas, pavardė, mokykla, klasė ir olimpiados rezultatai) būtų naudojami 

tolesnio olimpiados organizavimo tikslais ir skelbiami Kauno miesto mokykloms pateikiamoje 

rezultatų suvestinėje. Sutikimą dėl asmens duomenų naudojimo pildo Olimpiadoje užregistruotų 

mokinių tėvai elektronine forma https://forms.gle/v2z2ptzfRGiyibxZA iki gegužės 11 dienos. Už 

Sutikimo pateikimą laiku atsakingas mokinį užregistravęs mokytojas! 

https://forms.gle/qMXwtRxFCjy18rp67
https://forms.gle/v2z2ptzfRGiyibxZA
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Iškilus klausimams kreiptis į Rūtą Gadeckienę, Kauno Gedimino sporto ir 

sveikatinimo gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją metodininkę, tel. 867950576 

arba elektroniniu paštu gadeckiene.ruta@gmail.com.   

 

IV SKYRIUS 

OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA 

 

8. Olimpiada vyks 2021 m. gegužės 19 d. 13 val. nuotoliniu būdu Microsoft TEAMS 

platformoje. 

9. Iki 12.45 val. Olimpiados dalyvis prisijungia savo tikru vardu ir pavarde į užduočių 

atlikimo platformą išmaniuoju telefonu ar kitu išmaniuoju įrenginiu iš organizatorių gauta nuoroda. 

Nuoroda bus išsiųsta dieną prieš Olimpiadą registracijos metu mokinio nurodytu elektroniniu paštu. 

Visos Olimpiados metu dalyvio kamera privalo būti įjungta, mikrofonai taip pat turi būti įjungti (tik 

pritildytas transliacijos garsas). 

10. Kiekvienam prisijungusiam dalyviui stebėtojas padiktuoja identifikavimo kodą, kurį 

mokinys privalo užsirašyti.  

11. 12.55 val. Olimpiados dalyviams pateikiamos užduotys tuo elektroniniu paštu, kuris 

buvo nurodytas registruojantis į Olimpiadą. 

12. Užduočių atsakymus mokiniai rašo ranka ant švaraus popieriaus lapo, atitinkamai 

juos numeruodami (pačių užduočių perrašinėti nereikia). Rašoma tamsiai mėlynu arba juodu 

rašikliu, įskaitomai. Kiekvieno lapo viršuje mokinys būtinai užrašo padiktuotą kodą.  

13. Užduotys atliekamos iki 14.15 val., tačiau baigti galima ir anksčiau. Baigę atlikti 

užduotis, mokiniai informuoja stebėtoją ir tik tada pradeda fotografuoti ar skenuoti savo atsakymus. 

Nuskenuoti arba nufotografuoti atsakymai talpinami Olimpiados dieną pateiktoje elektroninėje 

formoje. 

14. Užduočių atlikimo metu patalpoje turi būti tik Olimpiados dalyvis. 

15. Įtarus sukčiavimą, Olimpiados dalyvis gali būti šalinamas iš Olimpiados, o darbas 

nevertinamas. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Olimpiados dalyvių darbą vertina Kauno pedagogų kvalifikacijos centro 

direktoriaus įsakymu patvirtinta vertinimo komisija.  

17. Olimpiados rezultatai, remiantis organizavimo komisijos pateikta Vertinimo 

rezultatų suvestine, tvirtinami Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus įsakymu. 

18. Patvirtinti rezultatai išsiunčiami el. paštu į mokyklas, kurių mokiniai dalyvavo 

olimpiadoje. 
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