
KONKURSO „ŠAUNIAUSIA KLASĖ“ NUOSTATAI 

I. TIKSLAS  Skatinti mokinių motyvaciją pamokinėje ir popamokinėje veikloje. 

II. UŽDAVINIAI:  

1. Gerinti pamokų lankomumą, mažinti vėlavimų į pamokas skaičių, mokyklos darbo tvarkos ir mokinių elgesio taisyklių 
pažeidinėjimą. 

2. Skatinti aktyvų dalyvavimą mokyklos bendruomenės gyvenime – pamokinėje, popamokinėje, kultūrinėje, sportinėje 
veikloje. 

3. Ugdyti atsakomybę už savo ir kitų mokyklos bendruomenės narių poelgius. 
4. Ugdyti kūrybiškumą, meninę saviraišką, iniciatyvumą, draugiškumą, gražų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą. 

III. DALYVIAI: Vilniaus „Gijos“ jaunimo mokyklos klasės: 8a, 9a, 9b, 10a,10b. 

IV. VERTINIMAS: Remiantis numatytais kriterijais (žr. priede Nr.1) bus sumuojami balai. Klasė, surinkusi daugiausiai balų, 
taps „Šauniausia klase“. 

V. KOMISIJA: „Šauniausią klasę“ rinks direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. 

VI. VIETA IR LAIKAS  

Konkursas vyks Vilniaus „Gijos“ jaunimo mokykloje. 

Konkurse dalyvaujančių klasių pasiekimai bus vertinami ir sumuojami kas trys mėnesiai. 

Apdovanojimai bus teikiami: 2013m. gruodžio I savaitę; 2014m. kovo I savaitę; 2014 m. birželio III savaitę. 

 VII. PRIZAI  „Šauniausia klasė” bus apdovanota taure, diplomu, paskatinta kitais vertingais prizais (pvz. kelionė). 

VIII. ORGANIZATORIAI  Vilniaus „Gijos“ jaunimo mokyklos administracija. 

 



Priedas Nr.1 

Vertinimo kriterijai:  

Eil. 
Nr. KRITERIJAI BALAI 

1. Už gerą pamokų lankomumą – 
mažiausiai nepateisintų pamokų; 

I vieta – 200 balų 

II vieta – 150 balų  

III vieta – 100 balų 

IV vieta – 50 balų. 

2. Už punktualumą – mažiausiai 
vėlavimų į pamokas; 

I vieta – 200 balų 

II vieta – 150 balų 

III vieta – 100 balų 

IV vieta – 50 balų. 

3. 
Už švarą ir tvarką klasėje – 
tvarkingos spintelės, suolai, sienos, 
stendai, jauki klasės aplinka; 

1. Netvarkingų spintelių, suolų skaičių dauginti iš 5 ir 
jį minusuoti. 

2. Už ypač gražų stendų apipavidalinimą + 50 balų. 
3. Už jaukią klasės aplinką + 30 balų. 

   



 

4. 

 

Už drausmę pamokų ir pertraukų 
metu – mažiausiai užfiksuotų pastabų; 

 

I vieta – 200 balų 

II vieta – 150 balų 

III vieta – 100 balų 

IV vieta – 50 balų. 

Už mokinių elgesio taisyklių pažeidinėjimą: 

 
1. Svarstymą direkciniame posėdyje - 20 balų x mokinių 
skaičius. 
2. Sėdėjimą koridoriuje - 30 balų x mokinių skaičius. 
3. Pašalinimą į namus - 40 balų x mokinių skaičius. 
4.Pašalinimą iš mokyklos - 60 balų x mokinių skaičius. 

  5. Už sportinę veiklą – dalyvavimą 
mokyklos, tarpmokyklinėse varžybose; 

  I vieta – 200 balų 

II vieta – 150 balų 

III vieta – 100 balų 

IV vieta – 50 balų. 

Už dalyvavimą tarpmokyklinėse varžybose +50 
balų x mokinių skaičius. 



 

6. 

 

Už dalyvavimąpopamokinėje 
veikloje- aktyvus būrelių lankymas; 

 

Dalyvaujančių mokinių skaičius x 10 balų. 

7. 

Už dalyvavimą mokyklos 
renginiuose, kitoje veikloje – 
mokyklos tarybos veikla, renginių 
organizavimas, vedimas, 
dalyvavimas juose, publikacijos 
mokyklos laikraštyje, įvairių 
konkursų nugalėtojai. 

1. Už dalyvavimą mokyklos tarybos veikloje 
+20 balų. 

2. Už renginio vedimą +50 balų. 
3. Už dalyvavimą renginyje +10 balų. 
4. Už straipsnį ar kitą publikaciją mokyklos 

laikraštyje +60 balų. 

 


