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LIETUVOS MOKINIŲ ANGLŲ KALBOS OLIMPIADOS SĄLYGOS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados (toliau – Olimpiada) sąlygos, parengtos 

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

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. vasario 26 d. Nr. ISAK-426,                           

reglamentuoja Olimpiados tikslus, rengėjus, organizavimo tvarką, finansavimą bei dalyvių 

apdovanojimą. 

 

II. OLIMPIADOS TIKSLAI 

 

2. Olimpiados tikslai: 

2.1. ugdyti mokinių domėjimąsi anglų kalba, šia kalba kalbančių šalių kultūra; 

2.2. skatinti mokinių kūrybinių gebėjimų plėtojimą, bendradarbiavimą panaudojant kalbos 

mokėjimo galimybes;  

2.3. skatinti mokytojų iniciatyvą rengiant mokinius olimpiadoms ir taikant savo darbe 

pažangius ugdymo metodus. 

 

III. OLIMPIADOS RENGĖJAI 

 

3. Vidurinio ugdymo mokyklos, gimnazijos. 

4. Rajonų, miestų savivaldybių švietimo padaliniai. 

5. Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras (toliau – Centras). 

  

IV. OLIMPIADOS DALYVIAI 

 

6. Vidurinio ugdymo mokyklų 11 klasių mokiniai (nepriklausomai nuo mokymosi 

programos). 

 

V. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

7. Olimpiada organizuojama trimis etapais:  

7.1. mokyklos; 

7.2. rajono, miesto; 

7.3. šalies. 

8. Olimpiados datas nustato:  

8.1. mokyklose – mokyklos direktorius;  

8.2. rajonuose, miestuose – savivaldybės švietimo padalinio vadovas, vadovaudamasis 

Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafiku. 

8.3. Olimpiados šalies etapo datą nustato Centras. 

9. Mokyklos etape dalyvauja visi norintys bendrojo lavinimo mokyklų 11 klasių mokiniai. 

Mokyklos etapą organizuoja, rengia užduotis ir visą organizavimo darbą vykdo direktoriaus 

įsakymu paskirta komisija; 

10. Olimpiados rajono, miesto etapui organizuoti, rezultatams įvertinti ir kandidatams į 

Olimpiadą atrinkti sudaromos organizavimo ir vertinimo komisijos iš savivaldybių švietimo 

padalinių, mokyklų metodinių būrelių, mokytojų asociacijos atstovų. Komisiją įsakymu tvirtina 

savivaldybės švietimo padalinio vedėjas; užduotis raštu (testą) iki renginių grafike numatytos 

dienos pateikia Centras; žodinę dalį parengia rajono, miesto savivaldybės švietimo padalinio 

sudaryta komisija. 



11. Olimpiados šalies etapą organizuoja Centro Olimpiadų skyrius. Olimpiados 

organizavimo komitetas atsako už visą Olimpiados vykdymą.  

12. Į šalies olimpiados etapą atvyksta po vieną rajono, miesto olimpiados pirmosios vietos 

laimėtoją, išskyrus šiuos miestus: iš Vilniaus miesto kviečiama 10 mokinių, iš Kauno – 8 mokiniai, 

iš Klaipėdos – 7 mokiniai, iš Šiaulių ir Panevėžio – po 5 mokinius. 

 

VI. OLIMPIADOS FINANSAVIMAS 

 

13. Olimpiadą finansuoja: 

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

13.2. Olimpiados šalies etapą finansuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerija, savivaldybių švietimo padaliniai, rėmėjai. 

13.3. Mokinių kelionės bei lydinčiųjų asmenų komandiruotės išlaidas apmoka rajonų, 

miestų savivaldybių švietimo padaliniai.  

 

VII. OLIMPIADOS DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

14. Olimpiados laimėtojai apdovanojami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerijos diplomais, pagyrimo raštais, Olimpiados rėmėjų asmeninėmis dovanomis. 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


