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 SKUODO RAJONO YLAKIŲ GIMNAZIJOS 

 PROJEKTO-KONKURSO „ŠAUNIAUSIA KLASĖ“ NUOSTATAI 

 

1. Projekto-konkurso „Šauniausia klasė“ nuostatai reglamentuoja projekto-konkurso 

tikslus, uždavinius, dalyvius, organizavimo ir vertinimo tvarką. 

2. Projekto tikslas – mokymosi motyvacijos, saugaus ir kultūringo mokinių elgesio 

skatinimas, tėvų, mokytojų ir mokinių bendradarbiavimo gerinimas. 

3. Projekto uždaviniai: 

3.1. Suaktyvinti klasių bendruomenes siekiant kultūringo ir atsakingo mokinių elgesio. 

3.2. Didinti  mokymosi motyvaciją skatinant gabius ir talentingus mokinius. 

4. Projekto vykdymo laikas. Nuo 2022 m. lapkričio iki 2023 m. birželio mėn. 

5. Projekto dalyviai. 5–8 klasių ir G1–G3 klasių mokiniai. 

6. Vertinimo metodai: stebėjimas, reidai, lankomumo ir pažangumo suvestinių analizė, 

Vaiko gerovės komisijos protokolų analizė, dalyvavimas olimpiadose, konkursuose, gimnazijos 

renginiuose, pokalbiai.  

7. Projekto-konkurso nugalėtojų nustatymas: 

7.1. Nugalėtoja tampa klasė, surinkusi daugiausiai taškų (iš kiekvienos grupės po vieną). 

7.2. Šauniausia klasė apdovanojama pagrindiniu prizu – nemokama ekskursija (vykstama 

gimnazijos autobusu). 

8. Informavimas. Visa informacija apie projektą skelbiama gimnazijos fojė (per 

televizorių), mokytojų kambaryje, gimnazijos internetiniame puslapyje. 

9. Vertinimo kriterijai. 

 

Eil. 

Nr. 

Vertinimo 

kriterijus 

Vertinimo 

periodiškumas 

Taškai Pastabos 

1 2 3 4 5 

1. Pažangumas 1 kartą  

per mėnesį 

Už kiekvieną mokinį, kurio 

mėnesio rezultatai: 

10    + 30 taškų 

10-9 +20 taškų 

10-7 + 10 taškų 

Už kiekvieną nepatenkinamą 

įvertinimą atimami 5 taškai 

 

 

2. Lankomumas 1 kartą per  

mėnesį 

Už kiekvieną mokinį, nepraleidusį 

nei vienos pamokos: +30 taškų. 

 

Už kiekvieną nepateisintą pamoką 

atimama po 1 tašką. 

Klasių 

vadovai 

lankomumo 

ataskaitas 

sutvarko iki 

kito mėnesio 

5 d. 
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1 2 3 4 5 

3. Elgesys ir drausmė 

 

1 kartą per 

mėnesį 

Registruoti mokinių 

paaiškinimai pas socialinę 

pedagogę dėl drausmės, elgesio, 

pamokų lankomumo: 

Nė vieno paaiškinimo +30 taškų; 

Iki 5 paaiškinimų +15 taškų; 

5 ir daugiau  - taškai neskiriami. 

Mokinių svarstymas gimnazijos 

Vaiko gerovės komisijoje: 

Mokiniai nesvarstyti +30;  

Mokiniai svarstyti - taškai 

neskiriami. 

Mokytojų nusiskundimai raštu 

dėl mokinių elgesio pamokų ir 

pertaukų metu: 

Nėra nusiskundimų +30 taškų; 

Gauti nusiskundimai, - taškai 

neskiriami. 

Pagyrimai, pastabos TAMO 

dienyne: 

Už gautą pagyrimą +10 taškų; 

Už gautą pastabą – taškai 

neskiriami. 

 

4. Uniformos 

dėvėjimas 

2–3 kartus per 

mėnesį 

Visa klasė su švarkais +30 taškų 

Už kiekvieną mokinį be švarko -1 

taškas 

 

 

5. Dalyvavimas 

konkursuose, 

olimpiadose, 

varžybose 

Pagal situaciją Už kiekvieną mokinį, dalyvavusį 

olimpiadose, konkursuose, sporto 

varžybose ir t. t. + 10 taškų 

 

6. Aktyvus 

dalyvavimas 

gimnazijos 

renginių 

programose 

(projektai, 

koncertai, 

konkursai, akcijos) 

Pagal 

gimnazijos 

renginių planą 

Už dalyvavimą renginyje, akcijoje, 

varžybose klasė gauna 20 taškų 

 

 

 

 

 



3 
 

Data Veikla Reikalingos 

lėšos 

Atsakingas 

1 2 3 4 

2022 m. 

lapkritis 

1. Atlikti reidą „Gimnazistas su uniforma“ 

2. Vertinti pažangumo rodiklius ir skirti balus 

3. Analizuoti lankomumą, skirti balus. 

4. Stebėti klasės aktyvumą gimnazijos       

renginiuose. 

5.  Skirti balus už elgesį ir drausmę. 

(mokinių, mokytojų raštiški paaiškinimai, 

VGK protokolai, pastabos, pagyrimai TAMO 

dienyne). 

 Vertinimo 

komisija, 

Mokinių 

savivalda 

2022 m. 

gruodis 

1. Atlikti reidą „Gimnazistas su uniforma“ 

2. Vertinti pažangumo rodiklius ir skirti balus 

3. Analizuoti lankomumą, skirti balus. 

4. Stebėti klasės aktyvumą gimnazijos       

renginiuose. 

5.  Skirti balus už elgesį ir drausmę. 

(mokinių, mokytojų raštiški paaiškinimai, 

VGK protokolai, pastabos, pagyrimai TAMO 

dienyne). 

 Vertinimo 

komisija, 

Mokinių 

savivalda 

2023 m. 

sausis 

1. Atlikti reidą „Gimnazistas su uniforma“ 

2. Vertinti pažangumo rodiklius ir skirti balus 

3. Analizuoti lankomumą, skirti balus. 

4. Stebėti klasės aktyvumą gimnazijos       

renginiuose. 

5.  Skirti balus už elgesį ir drausmę. 

(mokinių, mokytojų raštiški paaiškinimai, 

VGK protokolai, pastabos, pagyrimai TAMO 

dienyne). 

 Vertinimo 

komisija, 

Mokinių 

savivalda 

2023 m. 

vasaris 

1. Atlikti reidą „Gimnazistas su uniforma“ 

2. Vertinti pažangumo rodiklius ir skirti balus 

3. Analizuoti lankomumą, skirti balus. 

4. Stebėti klasės aktyvumą gimnazijos       

renginiuose. 

5.  Skirti balus už elgesį ir drausmę. 

(mokinių, mokytojų raštiški paaiškinimai, 

VGK protokolai, pastabos, pagyrimai TAMO 

dienyne). 

 Vertinimo 

komisija, 

Mokinių 

savivalda 

2023 m. 

kovas 

1. Atlikti reidą „Gimnazistas su uniforma“ 

2. Vertinti pažangumo rodiklius ir skirti balus 

3. Analizuoti lankomumą, skirti balus. 

4. Stebėti klasės aktyvumą gimnazijos       

renginiuose. 

5.  Skirti balus už elgesį ir drausmę. 

(mokinių, mokytojų raštiški paaiškinimai, VGK 

protokolai, pastabos, pagyrimai TAMO dienyne). 

 Vertinimo 

komisija, 

Mokinių 

savivalda 
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1 2 3 4 

2023 m. 

balandis 

1. Atlikti reidą „Gimnazistas su uniforma“ 

2. Vertinti pažangumo rodiklius ir skirti balus 

3. Analizuoti lankomumą, skirti balus. 

4. Stebėti klasės aktyvumą gimnazijos       

renginiuose. 

5.  Skirti balus už elgesį ir drausmę. 

(mokinių, mokytojų raštiški paaiškinimai, 

VGK protokolai, pastabos, pagyrimai TAMO 

dienyne). 

 Vertinimo 

komisija, 

Mokinių 

savivalda 

2023 m. 

gegužė 

1. Atlikti reidą „Gimnazistas su uniforma“ 

2. Vertinti pažangumo rodiklius ir skirti balus 

3. Analizuoti lankomumą, skirti balus. 

4. Stebėti klasės aktyvumą gimnazijos       

renginiuose. 

5.  Skirti balus už elgesį ir drausmę. 

(mokinių, mokytojų raštiški paaiškinimai, 

VGK protokolai, pastabos, pagyrimai TAMO 

dienyne). 

 Vertinimo 

komisija, 

Mokinių 

savivalda 

2023 m. 

birželis 

1. Atlikti reidą „Gimnazistas su uniforma“ 

2. Vertinti pažangumo rodiklius ir skirti balus 

3. Analizuoti lankomumą, skirti balus. 

4. Stebėti klasės aktyvumą gimnazijos       

renginiuose. 

5.  Skirti balus už elgesį ir drausmę. 

(mokinių, mokytojų raštiški paaiškinimai, 

VGK protokolai, pastabos, pagyrimai TAMO 

dienyne). 

 Vertinimo 

komisija, 

Mokinių 

savivalda 

 

_______________________ 


