
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo 

skyriaus vedėjo 2018 m. vasario 20 d. 

įsakymo Nr. ŠV1-87 

priedas 

 

 

KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 8 KLASIŲ MOKINIŲ 

ANGLŲ KALBOS OLIMPIADOS NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos miesto mokinių anglų kalbos olimpiados (toliau – Olimpiada) nuostatai 

parengti, vadovaujantis bendraisiais Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų bei kitų renginių 

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

įsakymu Nr. ISAK-426 (Ţin., 2009, Nr. 27-1078). 

2. Šie nuostatai reglamentuoja Olimpiados tikslus, rengėjus, organizavimo tvarką, 

finansavimą bei dalyvių apdovanojimą. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

            3. Olimpiados tikslas - didinti mokinių motyvaciją mokytis anglų kalbos, lavinti mokinių 

kūrybiškumą ir domėjimąsi anglų kalba kalbančių šalių kultūra. 

            4.Olimpiados uţdaviniai:  

            4.1. nustatyti mokinių anglų kalbos komunikacines ir kalbines kompetencijas; 

            4.2. skatinti mokinius išmokti bendrauti anglų kalba; 

            4.3. atskleisti mokinių kūrybinius ir raiškos gebėjimus. 

 

 

III SKYRIUS 

OLIMPIADOS RENGĖJAI 

 

           5. olimpiadą rengia Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras, Klaipėdos Simono Dacho 

progimnazijos anglų kalbos mokytojai. 

 

IV SKYRIUS 

OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

6. Olimpiada vykdoma dviem etapais: pirmasis – mokyklose, antrasis – mieste. 

7. Pirmojo – mokyklos Olimpiados – etapo datą nustato mokyklų vadovai.  

            8. Antrojo – miesto Olimpiados – etapo datą ir vietą nustato Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyrius (toliau – Švietimo skyrius). 

Miesto olimpiada organizuojama Klaipėdos Simono Dacho progimnazijoje kovo mėnesį. 

9. Abiejuose olimpiados etapuose dalyvauja bendrojo ugdymo mokyklų 8 klasių mokiniai.  

 

V SKYRIUS 

OLIMPIADOS UŽDUOTYS 

 

10. Miesto olimpiados dalyviams teikiamos tokio pobūdţio uţduotys: 



10.1. leksikos (šeimos, mokyklinio gyvenimo, laisvalaikio, sporto); 

10.2. gramatikos (sakinių struktūra, asmenavimas, prielinksniai); 

10.3 teksto suvokimo, klausymo; 

10.4. Olimpiados uţduotys parengtos, vadovaujantis Bendrųjų programų reikalavimais.  

 

 

VI SKYRIUS 

OLIMPIADOS TURŲ ORGANIZAVIMAS IR OLIMPIADOS DALYVIŲ DARBŲ 

VERTINIMAS 

 

11. Pirmąjį – mokyklų Olimpiados – etapą organizuoja mokyklų administracijos atstovai ir 

anglų kalbos mokytojai. Mokyklos numato konkretų olimpiados uţduočių turinį ir vertinimą, 

prizininkų skatinimo formas. 

12. Antrąjį – miesto Olimpiados – etapą organizuoja Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo 

centras, renginio data ir vieta nurodoma dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių 

organizavimo grafike, patvirtintame Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu.  

13. Olimpiados dalyvių darbus vertina Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu patvirtinta 

Vertinimo komisija.  

14. Paraiškos dėl dalyvavimo miesto Olimpiadoje pateikiamos elektroniniu paštu 

olimpiadoskjc@gmail.com pagal Olimpiadų paraiškos formą iki Švietimo skyriaus darbo plane 

nurodytos datos. 

 

 

VII SKYRIUS 

OLIMPIADOS DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

15. Mokyklos Olimpiados etapo dalyviai apdovanojami mokyklų direktorių padėkos raštais. 

            16. Miesto Olimpiados etapo prizininkai apdovanojami Švietimo skyriaus vedėjo padėkos 

raštais.  

 

VIII SKYRIUS 

OLIMPIADOS FINANSAVIMAS 

 

    17. Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų 8 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada 

finansuojama iš Edukacinių, kultūrinių ir kitų renginių programos, patvirtintos Švietimo skyriaus 

vedėjo įsakymu, lėšų. 

 

__________________________ 
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