PATVIRTINTA
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. V-140

KAUNO MIESTO MOKYKLŲ 5–8 KLASIŲ MOKINIŲ LIETUVIŲ GIMTOSIOS KALBOS
IR LITERATŪROS OLIMPIADOS SĄLYGOS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiados (toliau Olimpiados) Kauno miesto
mokyklų mokiniams 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, rengimą, organizavimo laiką, tvarką ir
vertinimą, finansavimą ir dalyvių apdovanojimą.
II SKYRIUS
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
RENGĖJAI
3. Olimpiados rengėjai:
3.1. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras;
3.2. Kauno miesto lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinis būrelis;
3.3. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija;
3.4. Kauno miesto vidurinės, pagrindinės mokyklos ir gimnazijos.
IV SKYRIUS
ORGANIZAVIMO LAIKAS IR VIETA
4. Olimpiados datas nustato:
4.1. mokyklose – mokyklos direktorius;
4.2. Kaune – švietimo padalinio vadovas ir metodinio būrelio susirinkimas;
4.3. Kauno miesto mokyklų 5–8 klasių mokinių lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros
olimpiada įvyks 2019 m. balandžio 10 dieną 13 val. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo
gimnazijoje, Aukštaičių g. 78.
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V SKYRIUS
ORGANIZAVIMO TVARKA IR VERTINIMAS
5. Olimpiada Kauno miesto mokyklų 5–8 klasių mokiniams organizuojama dviem etapais:
mokykloje, mieste:
5.1. Mokyklos etape gali dalyvauti visų tipų Kauno miesto mokyklų 5–8 klasių mokiniai.
Mokyklos etapą organizuoja, rengia užduotis ir visą organizavimo darbą vykdo direktoriaus
įsakymu paskirta komisija.
5.2. Miesto etapą organizuoja Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
patvirtinta olimpiados organizavimo komisija. Olimpiados darbus vertina Kauno pedagogų
kvalifikacijos centro direktoriaus patvirtinta vertinimo komisija.
5.3. Miesto etape dalyvauja 5-8 klasių mokiniai, nugalėję Olimpiados mokyklos etape.
5.4. Kauno miesto Olimpiados etapų užduotys rengiamos ir atliekamos dviejose grupėse:
5–6 ir 7–8 klasių.
5.5 1. Kauno miesto olimpiadoje gali dalyvauti iš kiekvienos mokyklos, vykdančios
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, 4 mokiniai (po 1 mokinį iš 5, 6, 7 ir 8 klasės).
5.6.2. Kauno miesto mokyklų mokiniai rašo nurodyto žanro tekstą bei atlieka užduotis,
skirtas lituanistikos žinioms ir įgūdžiams patikrinti.
5.6.3. Registruotis reikia iki kovo 30 dienos https://goo.gl/forms/Aoj4YmnrxxvhJT7M2.
5.6.4. Registruojantis nurodyti mokinio vardą, pavardę, mokyklą, klasę, ruošusio
mokytojo vardą, pavardę, kategoriją.
5.7.5. Apie rezultatų apibendrinimą ir nugalėtojų apdovanojimą bus pranešta atskirai.
IV SKYRIUS
FINANSAVIMAS
6. Kauno miesto Olimpiados laimėtojai apdovanojami 2019 m. gegužės mėn. vyksiančioje
miesto konkursų ir olimpiados laureatų pagerbimo šventėje.

PASTABA.
Organizuojant Kauno miesto mokyklų 5–8 klasių mokinių lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros
olimpiadą reikalingas sutikimas dėl asmens duomenų naudojimo. Sutikimo forma prisegama (1
priedas). Prašome atsinešti, atvykstant į Olimpiadą. Nesant tėvų sutikimo, mokinys (-ė)
Olimpiadoje dalyvauti negalės.
______________________________
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