
PATVIRTINTA  

Kauno švietimo inovacijų centro direktoriaus 

2021 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-459 

 

 

LIETUVOS MOKINIŲ ANGLŲ KALBOS OLIMPIADOS 

ANTROJO (MIESTO) ETAPO SĄLYGOS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados antrojo (miesto) etapo (toliau – 

Olimpiados) sąlygos parengtos vadovaujantis Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados sąlygomis, 

patvirtintomis Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus 2014 m. lapkričio 26 d. 

įsakymu Nr. R1-728,  Bendraisiais Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų bei kitų renginių 

nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. vasario 26 d.  

Nr. ISAK-426. 

2. Šios sąlygos reglamentuoja Kauno miesto etapo tikslus, rengėjus, organizavimo 

tvarką dalyvių apdovanojimą. 

 

II SKYRIUS 

OLIMPIADOS TIKSLAI 

 

3. Olimpiados tikslai: 

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

3.2.  skatinti mokinių bendradarbiavimą panaudojant jų kalbinius gebėjimus; 

3.3.  ugdyti mokinių kritinį mąstymą, savarankiškumą ir pasitikėjimą savimi; 

3.4.  ugdyti mokinių pilietiškumą; 

3.5.  ugdyti mokinių atvirumą pasauliui ir visuomeniškumą; 

3.6.  atpažinti ir atskleisti gabių mokinių kalbinius gebėjimus; 

3.7. skatinti mokytojų iniciatyvą rengiant mokinius olimpiadoms ir ugdymo procese 

taikant veiksmingus metodus. 

 

III SKYRIUS 

OLIMPIADOS DALYVIAI 

 

4. Anglų kalbos olimpiadoje dalyvauja bendrojo ugdymo programas įgyvendinančių 

institucijų 11 (III gimnazijos) klasės mokiniai, siekiantys B2 kalbos mokėjimo lygio.  

 

IV SKYRIUS 

OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

5. Olimpiadą organizuoja Kauno švietimo inovacijų centras ir Kauno miesto anglų 

kalbos mokytojų metodinis būrelis. Mokinių darbus vertina ir kandidatus į šalies olimpiadą atrenka 

Kauno švietimo inovacijų centro direktoriaus įsakymu patvirtinta organizavimo ir vertinimo 

komisija. Komisiją sudaro Centro metodininkas ir anglų kalbos metodinis būrelis. Miesto etapo 

užduotis raštu ir žodžiu bei mokinių darbų vertinimo kriterijus pateikia Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo Centras. 



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

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus įsakymu patvirtinta užduočių rengimo 

darbo grupė ar kompetentinga institucija.  

7. Olimpiados laiką ir vietą nustato:  

7.1. Miesto etapo Kauno švietimo inovacijų centro direktorius įsakymu, 

vadovaudamasis olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafiku.  

 

V SKYRIUS 

OLIMPIADOS UŽDUOTYS IR TVARKA 

 

8. Olimpiados užduočių turinys atitinka bendrojoje užsienio kalbos ugdymo programoje 

numatytą ugdymo turinį.  

9. Užduočių turinys ir formatas detaliai aprašomas olimpiados programoje ir užduočių 

specifikacijoje.  

10. Olimpiados programa ir užduočių specifikacija paskelbiama likus ne mažiau kaip 3 

mėn. iki šalies olimpiados etapo.  

11. Kiekvienais metais gali būti rengiamos skirtingo pobūdžio olimpiados užduotys.  

12. Olimpiados dalyvių darbų vertinimo kriterijai skelbiami kartu su Olimpiados 

programa ir užduočių specifikacija. 

 

VI SKYRIUS 

NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 

 

13. Olimpiados nugalėtojai apdovanojami Kauno miesto savivaldybės administracijos 

Švietimo skyriaus vedėjo diplomais arba padėkomis.   

 

    


