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įsakymu Nr. V-9
ROKIŠKIO RAJONO MOKINIŲ RUSŲ KALBOS (GIMTOSIOS IR UŽSIENIO)
OLIMPIADOS SĄLYGOS
I. BENDROSIOS SĄLYGOS
1. Rokiškio rajono mokinių rusų kalbos (gimtosios ir užsienio) 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.
įsakymu Nr. ISAK-426, Lietuvos mokinių rusų kalbos (gimtosios ir užsienio) olimpiados sąlygomis,
patvirtintomis Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus 2013 m. sausio 21 d.
įsakymu R1-32 ir Rokiškio rajono mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių
organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2013 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. AV-186.
2. Šios sąlygos reglamentuoja Olimpiados tikslus, organizavimo tvarką, dalyvius,
olimpiados užduotis ir vertinimą, finansavimą bei dalyvių apdovanojimą.
II. OLIMPIADOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
3. Olimpiados tikslas – ugdyti mokinių domėjimąsi rusų kultūra, rusų kalba, jos vieta tarp
kitų Europos kalbų, grožine rusų literatūra, skatinti mokinių, besimokančių rusų, lietuvių ir lenkų
mokyklose, norą pažinti vieniems kitus, bendrauti.
4. Olimpiados uždaviniai:
4.1. nustatyti mokinių komunikacinę, literatūrinę ir kalbinę kompetenciją;
4.2. tobulinti, plėtoti mokinių saviugdą skatinant domėtis gimtąja kalba ir literatūra,
kultūros raida Lietuvoje ir Rusijoje, kultūrų ryšiais (gimtosios kalbos grupei);
4.3. skatinti mokinius išmokti rusų kalbą, bendrauti ta kalba, domėtis rusų kultūra ir
literatūra, kultūrų ryšiais (užsienio kalbos grupei);
4.4. atskleisti mokinių kūrybinius ir raiškos gebėjimus.

III. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO TVARKA
5. Olimpiada organizuojama trimis etapais: mokyklos, rajono, šalies.
5.1. Mokyklos etapą organizuoja, užduotis rengia ir mokinių darbus vertina mokyklos
direktoriaus įsakymu paskirta komisija.
5.2. Rajono etapą organizuoja, mokinių darbus vertina ir kandidatus į šalies olimpiados etapą
atrenka Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro (toliau -Centras) direktoriaus įsakymu patvirtinta
organizavimo ir vertinimo komisija. Rajono etapo užduotis raštu bei mokinių darbų vertinimo
kriterijus pateikia LMNŠC. Kalbėjimo užduotis rengia rajono rusų kalbos mokytojų metodinis
būrelis.
5.3. Rajono etape Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos Senųjų rūmų padalinys ir
„Romuvos“ padalinys dalyvauja kaip atskiros institucijos (siunčia atskirus dalyvius į rajono olimpiados
etapą).

5.5. Šalies etapą organizuoja LMNŠC. Olimpiados organizacinius klausimus sprendžia LMNŠC
direktoriaus įsakymu patvirtintas šalies etapo Olimpiados organizavimo komitetas.
6. Olimpiados laiką ir vietą nustato:
6.1. mokyklos etapo – mokyklos direktorius;
6.2. rajono etapo – Centro direktorius, vadovaudamasis olimpiadų, konkursų ir kitų renginių
grafiku;
6.3. šalies etapo – LMNŠC.
7. Į šalies olimpiados etapą vyksta rajono etapo olimpiados pirmosios vietos laimėtojas, jam
atsisakius vykti siūloma antros vietos laimėtojui.
8. Į šalies etapą mokinį lydi suaugę asmenys (mokytojas arba kiti atsakingi asmenys).

IV. OLIMPIADOS DALYVIAI
9. Olimpiadoje dalyvauja bendrojo ugdymo programas įgyvendinančių mokyklų 10-11
klasių mokiniai
10. Kviečiamų dalyvauti šalies etape mokinių grupę (klasę /-es) skelbia LMNŠC.
VI. OLIMPIADOS UŽDUOTYS IR VERTINIMAS
11. Olimpiados užduočių turinys atitinka bendrojoje užsienio kalbos ugdymo programoje
numatytą ugdymo turinį.
12. Rajono Olimpiados etapui užduotis (testas (rusų užsienio ir gimtosios kalbos grupėms),
rašinio tema (rusų užsienio kalbos grupei), probleminė užduotis (rusų gimtosios kalbos grupei) ir
vertinimo kriterijus rengia LMNŠC.
13. Šalies Olimpiados etapą organizuoja LMNŠC. Jis sudaro renginio sąmatą, kartu su
rajono savivaldybės švietimo skyriumi, kur vyks respublikinis etapas, ieško rėmėjų, rūpinasi
Olimpiados dalyvių kultūrine programa, buitimi, saugumu, apibendrina ir skelbia Olimpiados
rezultatus. Olimpiados vertinimo komisija rengia užduotis trečiajam etapui, organizuoja jų atlikimą,
numato vertinimo sistemą, atrenka laimėtojus. Konkretūs Olimpiados reikalavimai gali būti
atnaujinami kiekvienais metais, todėl informacija apie pakitimus ir kita su Olimpiada susijusi
informacija skelbiama interneto tinklalapyje www.lmnsc.lt.

VI. FINANSAVIMAS
14. Olimpiadą finansuoja:
14.1. mokyklos etapą finansuoja mokykla;
14.2. rajono etapo organizavimą finansuoja Rokiškio rajono savivaldybė, lėšas skiriant
Olimpiados organizatoriui - Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centrui. Savivaldybei neskirus
lėšų, visas su Olimpiada susijusias išlaidas apmoka siunčianti mokykla;
14.3. rajono olimpiados etapo dalyvių ir mokytojų kelionės ir kitas su tuo susijusias išlaidas
apmoka siunčianti mokykla;
14.4. šalies etapo mokinių maitinimo, apgyvendinimo ir kitas olimpiados organizavimo išlaidas
šalies etape finansuoja LMNŠC;
14.5. mokinių, vykstančių į Olimpiados šalies etapą, kelionės bei lydinčiųjų asmenų kelionės
ir apgyvendinimo išlaidas apmoka Rokiškio rajono savivaldybė, lėšas skiriant Olimpiados
organizatoriui - Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centrui. Savivaldybei neskirus lėšų, visas su
Olimpiada susijusias išlaidas apmoka kviečiamo mokinio mokykla.

VII. OLIMPIADOS DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
15. Olimpiados mokyklų etapo laimėtojus apdovanoja mokyklos vadovybė, jiems
suteikiama teisė dalyvauti rajono etape.
16. Olimpiados rajonų etapo prizininkus apdovanoja Rokiškio rajono savivaldybė, lėšas
skiriant Olimpiados organizatoriui - Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras. Savivaldybei
neskyrus lėšų I-III vietų laimėtojai apdovanojami pagyrimo raštais, kiti dalyviai padėkomis.
Laimėtojui suteikiama galimybė dalyvauti respublikiniame etape.
17. Šalies Olimpiados etapo laimėtojai apdovanojami Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministerijos diplomais, pagyrimo raštais, Olimpiados rėmėjų atminimo dovanomis.
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