VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
Svtnrruo, KULTURoS IR sPoRTo DEPARTAMENTo
BENDROJO UGDYMO SKYRIAUS VEDEJAS

ISAKYMAS
DEL 2018 M. VILNIAUS MIESTO 3 - 4 KLASIU MOKINIV LENKV (GIMTOSIOS)
KALBOS OLIMPIADOS NUOSTATU PATVIRTINIMO
2018 m. vasario 12 d. Nr. Al5-3l7lt8(2.1.4E-KS1)

Vilnius

T v i r t i n u 2018 m. Vilniaus miesto 3 - 4 klasiq mokiniq lenkq (gimtosios) kalbos
olimpiados nuostatus (pridedama).

Bendrojo ugdymo skyriaus vedeja

Diana Petkflniene

PATVIRTINTA
Vilniaus mie sto savivaldybes administracij
Svietimo, kulttros ir sporto departamento
Bendrojo ugdymo skYriaus vedejo
2018 m. vasario 12 d. isakYmu
Nr. A1 5-3 1 7 I r8(2.r.48-KS1)

2018 M.

o

s

VILNIAUS MIESTO 3 _ 4 KLASIU MOKINIU LENKU GIMTOSIOS)
KALBOS OLIMPIADOS NUOSTATAI

I.

BENDROSIOSNUOSTATOS

limPiados
4 klasi
1.
vark4'
OlimP
(toliau - Oli
Svietimo'
ilniaus
2.
pradiniq klasiq
kulturos ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyrius, Vilniaus miesto

mokyojq metodinis burelis ir Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija.
3. Olimpiados koordinatorius Vilniaus miesto'savivaldybes administracijos Svietimo,
kulturos ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyrius'
kult[ra,
4. Olimpiados tikslas - skatinii mokiniq domejim4si lenkq kalba, literatfira,galimybq
sudaryti
ugdy,ti mokiniq ra5iing.rm4, formuoti taisyklingos kalbos vartojimo igridZius,
giUiq vaikq savirai5kai bei isivertinti savo gebejimus'

il.

OLIMPIADOS ORGANIZAVIMAS

Olimpiadoje gali dalyvauti Vilniaus miesto mokyklq 3 - 4 klasiq mokiniai, kurie
mokosi pagal lenkq (gimtosios) kalbos program4'
6. OlimPiada vYksta 2 etaPais:
6.1. etapas vyksia kiekvienoje mokykloje. Mokykloje ra5omos pasillytos uZduotis.
Mokyklose atrenkamas vienas 3 ir vienas 4 klases mokinys geriausiai atlikqs mokyklines
olimpiados uZduotis.
6.Z.etapas vyks 2018 m. kovo 22 d. 12.00 val. (registracija 11.15 val. - 11'50
val.)Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijoie (Rygos g. 10, vilnius).
7. Olimpiados trukme OO -itr. I dalis - kalbos vartojimo ir ra5ymo uZduotys, II dalis Negalima
teksto suvokimo uZduotys. Dalyviai privalo tureti raSymo priemong, pie5tuk4, trintuk4.
naudoti s korektoriumr.
8. Dalyviq paraiSkas siqsti el. paStu:
iki 2018 m. kovo 16 d.
NeuZsiregistravg iki nurodytos datos nebus priimami.
Registruojantis pateikti Siuos duomenis :

5.

Mokinio vatdas, pavarde

ilL

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

g.

Kovo 27 d.12.00 val. Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos aktq saleje ivyks
dovanelds,
baigiamasis renginys, kurio metu mokiniams bus iteikti padekos ra5tai ir atminimo
mokrtojal;1,kiltyje NUGALEToTAT bus paskelbti
olimpiados nugaletojai. fuip pat elektroniniu pa5tu mokyklos bus informuotos apie olimpiados

Bxtll#u

rezultatus.
1

1.

Papildoma informacija teikiama tel. 8 698 72 409 Jadryga Stankevid.

