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PANEVĖŽIO R. PAĮSTRIO JUOZO ZIKARO GIMNAZIJOS MOKINIŲ KONKURSO  

„ŠAUNIAUSIOS KLASĖS RINKIMAI“ NUOSTATAI 

 

 

Konkurso „Šauniausios klasės rinkimai“ nuostatai apibrėžia konkurso tikslus, uždavinius, 

dalyvius, organizavimo ir vertinimo tvarką. 

Konkurso tikslas. Siekti geresnių mokymosi pasiekimų, organizuoti mokinių laisvalaikį, 

skatinti įvairią pažintinę veiklą ir aktyvias poilsio formas, užtikrinti mokinių laisvalaikį be smurto, 

narkotikų ir svaigalų. 

Konkurso uždaviniai. Stiprinti mokinių savivaldos vaidmenį mokyklos gyvenime, 

suaktyvinti klasių bendruomenes, stiprinti ir palaikyti mokinių atsakomybę, skatinti gabius ir 

talentingus mokinius. Konkurso pagalba didinti  mokinių motyvaciją mokytis, gerinti mokinių 

pamokų lankomumą, suteikti mokiniams galimybę aktyviai dalyvauti neformaliojo ugdymo veikloje, 

gimnazijos, rajono ir šalies renginiuose. 

Konkurso vykdymo laikas. 

Nuo 2022-03-01 iki 2022-06-17.  

Konkurso dalyviai. 

5–8, I–IV klasių mokiniai. 

Konkurso organizavimas. 

Sudaroma vertinimo komisija: Rimantas Pranys – pirmininkė; Geda Nakvosienė – narė; 

Kristina Lisauskienė – narė; Tomas Rudokas – narys; Vytautas Gutauskas – narys;                                   

Nijolė Kalkienė – narė. 

Vertinimas. 

1. Pažangumas.  

Pažangiausiai klasei 4 balai (mažėjimo tvarka pagal pasiekimus, pvz. 3 balai skiriami antrai 

pagal pažangumą klasei), vertinami du koncentrai 5–8 kl., I–IV kl. 

2. Lankomumas.  

Geriausiai pamokas lankiusiai klasei 4 balai (mažėjimo tvarka pagal klasės lankomumą, pvz. 

3 balai skiriami antrai pagal lankomumo rodiklius klasei), vertinami du koncentrai 5–8 kl., I–IV kl. 

4. Uniformų dėvėjimo tvarka. 

Vertina Gimnazijos mokinių tarybos nariai. Mažiausiai pažeidimų padariusiai klasei skiriami 

4 balai (mažėjimo tvarka, pvz. 3 balai skiriami mažiau pažeidimų padariusiai klasei), vertinami du 

koncentrai 5–8 kl., I–IV kl. 

5. Popamokinė veikla. Socialinė ir savanoriška veikla. 

Klasei skiriama po papildomą balą: 

už kiekvieną klasės (jos atstovų) dalyvavimą gimnazijos renginyje; 

už kiekvieną klasės (jos atstovų)  dalyvavimą sporto renginiuose; 

už kiekvieną mokinį, dalyvavusį olimpiadoje, konkurse; 

už kiekvieną mokinį, dalyvavusį olimpiadoje, konkurse (zonoje, respublikoje); 

dalyvavimas įvairiose akcijose, pvz. „Darom“, „Papuošk gimnaziją gėlėmis“ ir t.t. 

6. Gimnaziją reklamuojančio filmuko kūrimas.  

Įdomiausią filmuką sukūrusiai klasei skiriami 4 balai (mažėjimo tvarka), vertinami du 

koncentrai 5–8 kl., I–IV kl. 

Reikalavimai: filmukas neturėtų trukti ilgiau nei 3 minutes, jame turi atsispindėti gimnazijos 

gerovė, įdomybės, patrauklumas mokiniams. Sukurtas filmas turi būti moksleiviškas (t. y. atitikti 



mokinio elgesio taisykles – nevartoti necenzūrinių žodžių, filme turi būti kalbama taisyklinga kalba 

ir t.t.). 

7. Drausmė.  

Klasės drausmę vertina dalykų mokytojai skirdami 4 balus drausmingiausiai klasei, mažėjimo 

tvarka. 

Konkurso nugalėtojų nustatymas. 

• Vertinimo komisija gautus iš klasių auklėtojų, renginių organizatorių ir dalykų mokytojų 

rezultatus suveda iki birželio 16 d. 

• Nugalėtojomis tampa klasės (2), surinkusios daugiausia taškų per konkurso laikotarpį. 

• Vertinimo komisijos sprendimu dvi klasės (viena iš 5–8 kl. ir viena iš I–IV kl.) gauna titulą 

„Šauniausia klasė“. 

Apdovanojimai. 

• „Šauniausia klasė“ apdovanojama pagrindiniu prizu – nemokama pažintine ekskursija. 

Informavimas. 

• Visa informacija apie konkursą skelbiama gimnazijos tinklalapyje www.paistriogimnazija.lt  

• Aktuali informacija skelbiama gimnazijos stenduose. 

• Informaciją skleidžia Gimnazijos mokinių taryba. 

 

______________________ 
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