
VILKAVIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJA 

 

ŠAUNIAUSIOS KLASĖS RINKIMŲ NUOSTATAI 

 

Konkurso uždaviniai: 

1. Puoselėjant gimnazijos vertybes, ugdyti bendruomeniškumo jausmą. 

2. Skatinti mokinių iniciatyvumą, pilietiškumą, kūrybiškumą. 

3. Gerinti pamokų lankomumą, mažinti vėlavimų į pamokas skaičių bei mokinių elgesio taisyklių 

pažeidinėjimą. 

4.Išrinkti šauniausią klasę. 

 

Konkurso laikas: 2017 m. sausio 23 d. – 2017 m. birželio 1 d. 

 

Konkurso dalyviai: I – IV klasių mokiniai, klasių vadovai, gimnazijos bendruomenė. 

 

Šauniausia klasė apdovanojama prizu – dovana – edukacinė pažintinė kelionė. 

Eil.Nr Veikla Vertinimas 

1. Dalyvavimas gimnazijos 

renginiuose, labdaros akcijose 

dalyvavo: 

- aktyviai - +50 taškų 

- mažiau nei pusė klasės 

mokinių - +20 taškų 

- nedalyvavo veiklose - taškai 

neskiriami 

2. Pamokų lankomumas viena nepateisinta pamoka – –1 

taškas 

3. Vėlavimas į pamokas vėluojantis į pamoką mokinys – 

–1 taškas 

4. Drausmė, elgesys: 

Socialinio pedagogo užfiksuotas 

netinkamas mokinio(-ių) elgesys 

- nėra - +30 taškų 

- iki 3 mokinių - +10 taškų 

- 3 ir daugiau mokinių – taškai 

neskiriami 

Socialinio pedagogo registruoti 

mokinių pasiaiškinimai dėl 

drausmės, elgesio, pamokų 

lankomumo 

- nė vieno pasiaiškinimo - +30 

taškų 

- 1 – 5 pasiaiškinimai - +10 

taškų 

- 5 ir daugiau pasiaiškinimų – 

taškai neskiriami 

Mokinio netinkamo elgesio 

svarstymas gimnazijos Vaiko 

gerovės komisijoje 

- nesvarstyta - +30 taškų 

- svarstytas bent vienas 

mokinys – taškai neskiriami 

Mokytojų informacija raštu dėl 

netinkamo mokinio(-ių) elgesio 

per pamokas ar pertraukas 

- drausmės pažeidimo pažymų 

nepateikta – +20 taškų 

- pateikta bent viena pažyma – 

taškai neskiriami 

5. Socialinė – pilietinė veikla mokinys atliko: 

- 10 – 15 valandų - +2 taškai 

- daugiau negu 15 valandų - +5 

taškai 



6. Savišvieta (perskaitytos knygos 

gimnazijos bibliotekoje sausio 

– birželio mėnesiais) 

perskaityta: 

- nuo 10 iki 30 knygų - +10 

taškų 

- 30 ir daugiau knygų - +30 

taškų 

7. Mokyklinė uniforma Kiekvieno patikrinimo metu 

klasėje esant visiems 

mokiniams su uniforma - + 10 

taškų. 

mokinys nesilaiko susitarimų - 

–2 taškai 

8. Pagyrimai, pastabos TAMO 

dienyne 

- pagyrimas - +2 taškai 

- pastaba - –2 taškai 

9. Klasės atstovavimas gimnaziją 

miesto, respublikiniuose 

projektuose, renginiuose, labdaros akcijose 

- miesto renginyje - +30 taškų, 

- respublikiniame renginyje - 

+50 taškų 

10. Originaliausia klasės nuotrauka: ,,Mūsų šypsena-

klasės puošmena“ 

+20 taškų, jei darbas estetiškas, 

įdėtos pastangos;  

10 taškų, jei darbas atliktas 

atmestinai; 

 nedalyvavo,- taškai neskiriami. 

 

Pritarta Vaiko gerovės komisijos posėdyje, 

2017-01-19, protokolo Nr. 


