
PATVIRTINTA 

Kauno švietimo inovacijų centro direktoriaus 

2022 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-500 

 

 

LIETUVOS MOKINIŲ 9–12/I–IV GIMNAZIJOS KLASIŲ LIETUVIŲ GIMTOSIOS 

KALBOS IR LITERATŪROS OLIMPIADOS ANTROJO (MIESTO) ETAPO  

SĄLYGOS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Lietuvos mokinių 9–12/I–IV gimnazijos klasių lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros 

olimpiados (toliau Olimpiados) antrojo (miesto) etapo sąlygos parengtos vadovaujantis Dalykinių 

olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatais, sąlygos parengtos vadovaujantis Mokinių dalykinių 

olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo 

ir sporto ministro 2020 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. V-663, reglamentuoja Olimpiados tikslus, 

rengimą, organizavimo laiką, tvarką ir vertinimą ir dalyvių apdovanojimą. 

 

II SKYRIUS 

OLIMPIADOS TIKSLAI 

2. Olimpiados tikslai: 

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

2.2. sudaryti galimybes tobulėti filologijai gabiems vaikams;  

2.3. skatinti ir remti mokytojų iniciatyvas rengiant mokinius olimpiadoms ir taikant savo 

darbe individualius ugdymo metodus. 

III SKYRIUS 

OLIMPIADOS RENGĖJAI 

3. Olimpiados rengėjai: 

3.1. Kauno švietimo inovacijų centras; 

3.2. Kauno miesto lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinis būrelis; 

3.3. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija; 
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IV SKYRIUS  

OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO LAIKAS IR VIETA 

4. Olimpiados antrojo (miesto) etapo laiką ir vietą nustato Kauno švietimo inovacijų centro 

direktorius, vadovaudamasis Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių 

grafiku. 

4.1. Olimpiados antrasis (miesto) etapas vyks 2023 m. sausio 24 d. (antradienį) 10.00 val. 

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje (Miško g. 1). 

 

V SKYRIUS 

OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO TVARKA IR VERTINIMAS 

5. Olimpiados antrąjį (miesto) etapą organizuoja Kauno švietimo inovacijų centro 

direktoriaus įsakymu patvirtinta Olimpiados organizavimo komisija. Olimpiados darbus vertina 

Kauno švietimo inovacijų centro direktoriaus įsakymu patvirtinta vertinimo komisija.  

5.1. Olimpiados antrajame (miesto) etape dalyvauja 9–12 klasių mokiniai, nugalėję 

Olimpiados mokyklos etape. 

5.2. Olimpiados antrojo (miesto) etapo užduotys rengiamos ir atliekamos dviejose grupėse: 

9–10/I–II ir 11–12/III-IV gimnazijos klasių.  

5.3. Olimpiados antrajame (miesto) etape gali dalyvauti 4 mokiniai (2 iš 9–10/ I–II ir 2 iš 

11–12/III-IV gimnazijos klasių) iš kiekvienos mokyklos, vykdančios pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programas. 

5.4. Kauno miesto mokyklų mokiniai rašo esė nurodyta tema (trukmė – 120 min.) bei 

atlieka užduotis, skirtas lituanistikos žinioms ir įgūdžiams patikrinti (trukmė – 120 min.). 

5.5. Registracija į Olimpiados antrąjį (miesto) etapą vyksta iki 2023 m. sausio 19 d. 

https://forms.gle/TbhiwjqEjFz92KsL7  

5.6. Į Olimpiados šalies etapą atrenkami 6 Kauno miesto savivaldybės etapo pirmųjų vietų 

laimėtojai.  

 

IV SKYRIUS 

OLIMPIADOS NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 

6. Olimpiados nugalėtojus nustato Kauno švietimo inovacijų centro direktoriaus 

įsakymu patvirtinta organizavimo ir vertinimo komisija. 

7. Olimpiados nugalėtojai apdovanojami Kauno miesto savivaldybės administracijos 

Švietimo skyriaus vedėjo diplomais arba padėkomis.  

    

https://forms.gle/TbhiwjqEjFz92KsL7

