
 

Šauniausios klasės konkursas 
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Vienas atliktas darbas yra 

geriau už tūkstantį sumanymų. 

(Senovės mokytojas) 

ŠAUNIAUSIOS KLASĖS KONKURSO NUOSTATAI 

1. Konkurse kviečiamos dalyvauti 1 gimnazijos klasės. 

2. Konkursas vyks nuo 2018-11-05 iki 2019-06-06. 

3. Konkurso nugalėtoja bus pripažinta klasė, surinkusi daugiausia taškų. 

4. Renkant šauniausią gimnazijos klasę bus atsižvelgta ir taškais įvertinta:  

 Klasės lankomumas ir pažangumas (vertinant lankomumą bus atsižvelgta į kiekvieno mėnesio 

nepateisintų pamokų skaičių, vertinant pažangumą - į nepatenkinamus įvertinimus pusmečiuose). 

 Klasės elgesys (vertinant bus atsižvelgta į klasės elgesį pamokų, pertraukų, renginių metu, į 

bendravimą su bendraamžiais ir mokytojais, mokyklinės uniformos dėvėjimą). 

 Klasės metraščio pateikimas gimnazijos naujienlaiškio gegužės mėn. numeriui (A4 word formato 2 

puslapių dokumentas, Times New Roman 12 pt šriftu su nuotraukomis). 

 Dalyvavimas gimnazijos renginiuose: Pirmokų priimtuvės, Kalėdinis renginys, Pyragų diena, 

Tolerancijos savaitė, Darom 2019 ir kt., miesto, respublikos organizuojamuose renginiuose (visus 

metus). 

 Bendradarbiavimo su progimnazijomis dienos „Norėčiau susitikti vėlei“ organizavimas ir vykdymas 

(pakvietimų gaminimas, buvusių mokytojų pakvietimas ir pan.). 

 Klasė – ambasadorė (pasirinkite klasės veiklą, kurią kuruosite ir skleisite visus mokslo metus sau 

priimtinu metu. Tai gali būti - aplinkos švarinimas, pagalba neįgaliesiems ir nuskriaustiesiems, 

labdara, parama, savanorystė ir kt. Sudarykite veiklų planą, apie jų vykdymą praneškite savo klasės 

sienlaikraštyje, gimnazijos svetainėje, socialinėje paskyroje, naujienlaiškyje ir t.t. Bus vertinamas 

akcijos masiškumas ir kokybė). 

5. Šauniausia klasė bus paskelbta ir apdovanota 2019-06-07. 

6. Šauniausios klasės konkurso nugalėtojų laukia nemokama ekskursija po Lietuvą. 

7. Konkursą stebės ir dalyvius vertins komisija: 

Gimnazijos direktorė R. Mašurinienė, direktoriaus pavaduotojos I. Pluškienė, V. Skliuderienė, 

O. Adomavičiūtė, psichologė J.Šimkūnaitė, neformaliojo švietimo organizatorė A. Milašiūtė, socialinė 

pedagogė S. Jonušaitytė 

Tikimės aktyvaus jūsų dalyvavimo ir linkime sėkmės! 



 

VERTINIMO NUOSTATAI: 

I. Pažangumo vertinimas: klasė, baigusi pusmetį be nepatenkinamų pažymių gauna 5 tšk., 1 mokinys su nepatenkinamais pažymiais –  

3 tšk., 2 mokiniai – 2 tšk., 3 mokiniai  - 1 tšk. , 4 mokiniai ir daugiau  – 0 tšk.  

II. Lankomumo vertinimas: klasei, pateisinusiai visas mėnesio pamokas, skiriami 5 tšk.; neturinčiai vėlavimų į pamokas, skiriamas 

papildomai 1 tšk. Klasei, turinčiai nepateisintų pamokų, skaičiuojamos nepateisintos pamokos vienam mokiniui ir taškai skiriami taip: 

3 tšk. – nepateisintų pamokų 1 mokiniui 0,1-0,4; 2 tšk.  – 0,5- 0,7; 1 tšk. – 0,8- 1,0; daugiau kaip 1 pamoka – taškai neskiriami.  

III. Elgesio vertinimas: vertinami drausmės pažymos ir  pažeidimų lapeliai kiekvieną mėnesį. Klasei neturinčiai drausmės pažymų skiriami 3 

tšk., neturinčiai pažeidimų lapelių – 5 tšk. 

IV. Uniformų dėvėjimo vertinimas: už visus mokinius su uniformomis klasei kas mėnesį skiriama po 3 tšk. ( vertinami pažeidimų lapeliai ir 

reidų rezultatai). 

V. Klasės metraščio vertinimas: informacija nepateikta – 0 tšk., informacija pateikta, bet neatitinka reikalavimų – 3 tšk., informacija pateikta 

pagal reikalavimus – 5 tšk. 

VI. Dalyvavimas mokyklos renginiuose: už kiekvieną dalyvavimą gimnazijos renginyje skiriama po 3 tšk., už dalyvavimą miesto renginyje 

skiriama po 2 tšk.; už dalyvavimą respublikos renginyje po 3 tšk. Jeigu renginyje dalyvavo visa klasė dar papildomai skiriama po 1 tšk. 

VII. Bendradarbiavimo su progimnazijomis dienos renginio vertinimas: nedalyvavimas - 0 tšk., organizavimas ir dalyvavimas – 3 tšk. 

VIII. Klasės – ambasadorės veiklų vertinimas: veikla nevykdoma – 0 tšk., vykdomos pavienės veiklos – 2 tšk., vykdomos veiklos,  informacija 

viešinama – 3 tšk.  

IX. Papildomi taškai skiriami: 

už kiekvieną klasės mokinį, kuris nepraleido nė vienos pamokos ir nevėlavo į pamokas  - po 1 tšk.; 

už laimėtas prizines vietas (1-3 ) miesto, šalies ir tarptautiniuose renginiuose  - už kiekvieną pasiekimą po 1 tšk.   

Konkursą laimi ta klasė, kuri surenka daugiausia taškų. 

 

LINKIME SĖKMĖS!  

 


