PATVIRTINTA
Alytaus r. Butrimonių gimnazijos direktoriaus
2019 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. V-175-1
ALYTAUS R. BUTRIMONIŲ GIMNAZIJOS
KONKURSO „ŠAUNIAUSIA KLASĖ“ NUOSTATAI 5-8 KLASĖMS
1. Konkurso „Šauniausia klasė“ nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, uždavinius,
dalyvius, organizavimo bei vertinimo tvarką.
2. Konkurso tikslas.
Skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą, įvairią pažintinę veiklą ir aktyvias poilsio formas,
užtikrinti mokinių laisvalaikį be smurto, narkotikų ir svaigalų.
3. Konkurso uždaviniai.
3.1. Stiprinti mokinių savivaldos vaidmenį gimnazijos gyvenime, suaktyvinti klasių
bendruomenes, stiprinti ir palaikyti mokinių atsakomybę, skatinti gabius ir talentingus mokinius.
3.2. Didinti mokinių mokymosi motyvaciją, gerinti mokinių lankomumą.
3.3. Suteikti mokiniams galimybę aktyviai dalyvauti neformaliojo ugdymo veikloje,
gimnazijos, rajono ir šalies renginiuose.
4. Konkurso vykdymo laikas.
Nuo 2019 – 09 – 01 iki 2020 – 05 – 22*
(*IV g klasės ugdymo procesas baigiasi 2020 – 05 – 22)
5. Projekto dalyviai.
5 – 8 klasių mokiniai
6. Konkurso vertinimo komisija:
6.1. E. Simanavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
6.2. V. Mielaikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
6.3. J. Mensevičienė, matematikos vyresnioji mokytoja.
7. Vertinimas.
7.1.Pažangumas.
7.1.1. Pagal kiekvienos klasės mėnesio pažangumo vidurkį:
I vieta
10 taškų;
II vieta
8 taškai;
III vieta
6 taškai.
7.1. 2. Už kiekvieną mokinį, patenkantį į 10 geriausiai besimokančių mokinių sąrašą, 5 taškai.
7. 2. Lankomumas.
7.2.1. Pagal kiekvienos klasės mėnesio praleistų pamokų (be ligos) vidurkį:
I vieta
10 taškų;
7.2.2. Pagal kiekvienos klasės mėnesio praleistų pamokų nepateisintų pamokų vidurkį:
I vieta
10 taškų.
7.3. Elgesys ir drausmė.
7.3.1. Už kiekvieno mokinio grubų elgesio ar drausmės pažeidimą, kuris užfiksuotas VGK
protokoluose, -5 taškai.
7.4. Popamokinė veikla.
7.4.1. Už klasės dalyvavimo masiškumą (%) gimnazijos renginiuose. Informacija apie renginį,
už kurį gaunami taškai, privalo būti paskelbta mažiausiai prieš 3 d. iki renginio pradžios.
90-100 %
5 taškai;
60-89 %
4 taškai;
30-59 %
3 taškai.
7.4.1. 1. Už laimėtą prizinę vietą renginyje:

I vieta
10 taškų;
II vieta
8 taškai;
III vieta
6 taškai.
7.4.2. Už klasės dalyvavimo masiškumą (%) sporto varžybose gimnazijoje. Informacija apie
varžybas, už kurias gaunami taškai, privalo būti paskelbta mažiausiai prieš 3 d. iki varžybų
pradžios.
90-100 %
5 taškai;
60-89 %
4 taškai;
30-59 %
3 taškai.
7.4.2.1. Už laimėtą prizinę vietą sporto varžybose gimnazijoje:
I vieta
10 taškų;
II vieta
8 taškai;
III vieta
6 taškai.
7.4.3. Už kiekvieną mokinį, dalyvavusį olimpiadoje, konkurse, varžybose (rajone) 5 taškai.
7.4.3.1. Už laimėtą asmeninę prizinę vietą rajone:
I vieta
10 taškų;
II vieta
8 taškai;
III vieta
6 taškai.
7.4.3.2. Už laimėtą komandinę prizinę vietą rajone taškai skiriami kiekvienam komandos
dalyviui:
I vieta
5 taškai;
II vieta
4 taškai;
III vieta
3 taškai.
7.4.4.
Už kiekvieną mokinį, dalyvavusį olimpiadoje, konkurse, varžybose (zonoje,
respublikoje, kitoje šalyje) skiriami 8 taškai.(*)
7.4.4.1. Už laimėtą prizinę vietą zonoje, respublikoje, kitoje šalyje:
I vieta 20 taškų;
II vieta 18 taškų;
III vieta 16 taškų;
IV vieta 14 taškų;
V vieta 12 taškų;
VI vieta 10 taškų.
7.4.4.2. Už laimėtą komandinę prizinę vietą zonoje, respublikoje, kitoje šalyje taškai skiriami
kiekvienam komandos dalyviui:
I vieta 7 taškai;
II vieta 6 taškai;
III vieta 5 taškai.
(*neskiriami taškai už masinius konkursus, tokius kaip „Olympis“, „Kengūra“ ir kt.)
7.5. Socialinė ir savanoriška veikla:
7.5.1. Už savanoriavimą renginiuose, varžybose, akcijose ir kt. Veiklose kiekvienam mokiniui
skiriama 5 taškai.
8. Projekto – konkurso nugalėtų nustatymas.
8.1. Klasių vadovai, dalykų mokytojai, renginių organizatoriai ir kt. pateikia mokytojai J.
Mensevičienei mokinių ir klasių suvestines apie jų dalyvavimą renginiuose, sporto varžybose,
konkursuose, olimpiadose ir kt. iki kiekvieno mėnesio 5 d.
8.2. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui E. Simanavičienė pateikia mokytojai J. Mensevičienei
reikalingą informaciją apie klasių pažangumą ir lankomumą iki kiekvieno mėnesio 6 d.
8.3. Socialinė pedagogė R. Jablonskienė pateikia mokytojai J. Mensevičienei reikalingą
informaciją apie mokinių drausmę ir elgesį iki kiekvieno mėnesio 6 d.

8.4. Mokytoja J. Mensevičienė suveda rezultatus kiekvieną mėnesį iki 8 d. ir informaciją
pateikia gimnazijos direktoriui, o direktorius – gimnazijos bendruomenei susirinkimo metu.
8.5. Nugalėtoja tampa klasė, surinkusi daugiausiai taškų per visus mokslo metus.
9. Apdovanojimai.
9.1. „Šauniausia klasė“ apdovanojama pagrindiniu prizu – nemokama edukacine kelione, kurią
skiria gimnazijos administracija.
10. Informavimas.
10.1. Visa informacija apie projektą-konkursą skelbiama stende prie valgyklos skyrelyje
„Šauniausia klasė“ ir gimnazijos informacinėje svetainėje.
11. Ginčų sprendimas.
11.1. Visi ginčytini klausimai svarstomi vertinimo komisijoje.
__________________________________________

