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PRIENŲ R. BALBIERIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 
KONKURSO „ŠAUNIAUSIA KLASĖ“ NUOSTATAI 

 
1. Konkurso „Šauniausia klasė” nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, uždavinius, 

dalyvius, organizavimo bei vertinimo tvarką. 

2. Konkurso tikslas.  

Vadovaujantis mokyklos tikslais ir uždaviniais, skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą, 

įvairią pažintinę veiklą ir aktyvias poilsio formas, skatinti teigiamus klasių lankomumo ir 

pažangumo pokyčius. 

       3. Konkurso uždaviniai. 

3.1. Stiprinti mokinių savivaldos vaidmenį mokyklos gyvenime, suaktyvinti klasių 

bendruomenes, stiprinti ir palaikyti mokinių atsakomybę, skatinti gabius ir talentingus mokinius. 

3.2. Konkurso pagalba didinti mokinių motyvaciją mokslui, gerinti mokinių pamokų 

lankomumą. 

      4.  Konkurso vykdymo laikas. 

            Nuo 2018–09–03 iki 2019–06–21 

      5. Konkurso dalyviai. 

5 – 9 klasių mokiniai, klasių auklėtojai. 

      6. Konkurso vertinimo komisija: 

            6.1. Gražina Antanavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 

            6.2. Danutė Petraškienė, matematikos mokytoja metodininkė; 

            6.3. Asta Marcinkevičienė, socialinė pedagogė metodininkė. 

     7.    Vertinimas. 

            7.1.Pažangumas: 

            7.1.1. Pagal kiekvienos klasės I ir II pusmečio palyginamąjį pažangumo vidurkį: 

                                  10 taškų - už pažangą 0,5 balo ir daugiau; 

                                    5  taškai - už pažangą mažiau, negu 0,5 balo; 

                                    0 taškų - už nepadarytą pažangą. 

             7. 2.  Lankomumas: 

             7.2.1. Pagal kiekvienos klasės I ir II pusmečio palyginamąjį  praleistų pamokų  (be 

pateisinamos priežasties) vidurkį: 

                         10 taškų - už sumažėjusį 10 proc. nepateisintų pamokų vidurkio 1 mokiniui rodiklį.; 

                         5 taškai - už sumažėjusį mažiau, negu 10 proc. nepateisintų pamokų vidurkio 1 

mokiniui rodiklį; 



                          0 taškų - už nepadarytą pažangą; 

7.3. Mokinių mokymosi mokytis motyvacija: 

7.3.1.  Už klasės darbingumo pamokoje, mandagumo rodiklius, remiantis mokytojų fiksuotu 

stebėjimu (per gegužės mėnesį). 

                10 taškų - 90-100 proc. mokymosi motyvacija, darbingumas, mandagumas; 

                   5 taškai - 50-80 proc. mokymosi motyvacija, darbingumas, mandagumas; 

                   0 taškų - mažiau, negu 50 proc. mokymosi motyvacija, darbingumas,  

mandagumas. 

7.4. Popamokinė veikla: 

7.4.1. Už klasės mokinių aktyvų įsitraukimą į mokyklos renginių organizavimą, remiantis 

mokytojų nuomone (fiksuotas stebėjimas už visus mokslo metus). 

        Už kiekvieną mokinį iš klasės, padėjusį organizuoti mokykloje vykstantį renginį  atsakingas 

mokytojas skiria 5 taškus. Rezultatas apibendrinamas, apskaičiuojant vidurkį procentais pagal taškų 

skaičių atskirai kiekvieno renginio. 

7.5.  Uniformų dėvėjimas: 

    7.5.1. Už klasės mokyklinių uniformų dėvėjimo pastovumą  (remiantis mokinių tarybos 

pirmininko fiksuotais stebėjimo rezultatais per mokslo metus): 

                           10 taškų - 90-100 proc. mokinių dėvėjo mokyklinę uniformą; 

                            5  taškai - 50-80 proc. mokinių dėvėjo mokyklinę uniformą;  

0 taškų - mažiau, negu 50 proc. mokinių dėvėjo mokyklinę uniformą; 

         8.  Konkurso nugalėtojų nustatymas. 

8.1.  Nugalėtoja tampa klasė, surinkusi daugiausiai taškų per visus mokslo metus ir 

skelbiama baigiamojo renginio birželio mėnesį metu. 

8.2. Baigiamojo renginio-konkurso „Šauniausia klasė“ metu komisija vertina papildomai už: 

8.2.1.  klasės prisistatymo meniškumą ir masiškumą,  

 8.2.2. originaliausios klasės nuotraukos pateikimą,  

  8.2.3. paskirtų užduočių atlikimo kūrybiškumą. 

        9. Apdovanojimai. 

 9.1. „Šauniausia klasė“ apdovanojama pagrindiniu prizu – nemokama edukacine kelione, 

kurią skiria mokyklos administracija. 

      10. Informavimas. 

10.1. Visa informacija apie konkursą skelbiama skyrelyje „Šauniausia klasė“ mokyklos 

svetainėje. 

      11. Ginčų sprendimas. 

11.1. Visi ginčytini klausimai svarstomi vertinimo komisijoje. 

__________________________________________ 

 


