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KAUNO R. KULAUTUVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA 

KONKURSO ,,ŠAUNIAUSIA KLASĖ” NUOSTATAI 

Konkurso uždaviniai: 

1. Puoselėjant mokyklos 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  5–10 kl. grupėse. 

 

Konkurso laikas:  

5–10 klasės - 2018 m.spalio 1 d. – 2019 m. birželio 1 d. 

 

Konkurso dalyviai: 1–10 klasės. 

Šauniausia klasė apdovanojama prizu – edukacine kelione. 

 

Konkurso vertinimo komisija (toliau – Komisija). Komisija sudaroma gegužės mėn. iš 6 narių. 3 narius 

siūlo Mokytojų taryba ir 3 - Mokinių taryba. Komisijos sudėtį įsakymu tvirtina direktorius. 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla Vertinimas 

1. Klasės pažangumas 100% - +30 taškų; 

99-90% - +20 taškų; 

89-80% - +10 taškų; 

79-70% - +5 taškai. 

2. Dalyvavimas mokyklos 

renginiuose, labdaros akcijose 

 

Dalyvavo: 

- aktyviai - +50 taškų 

- mažiau nei pusė klasės mokinių - +20 taškų 

- nedalyvavo veiklose – taškai neskiriami 

3. Pamokų lankomumas Vienam mokiniui tenka nepateisintų pamokų 

skaičius  x –10 taškų 

4. Vėlavimas į pamokas Vienam mokiniui tenka vėlavimų skaičius  x –10 

taškų 

5. Drausmė, elgesys:  

 Socialinio pedagogo užfiksuotas 

mokinio prasižengimas. 

- nėra - +30 taškų 

- iki 3 kartų - +10 taškų 

- 3 ir daugiau kartų – taškai neskiriami 

  



Mokinio netinkamo elgesio 

svarstymas mokyklos 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 ar dvi  pažymos – taškai 

neskiriami 

6. 

 

Socialinė – pilietinė veikla Valandų skaičius tenkantis vienam mokiniui: 

5-7 kl. 12 val. – 20 taškų. 

8-10 kl.14 val.  – 20 taškų. 

Jei daugiau, 30 taškų,  

Mažiau – taškai neskiriami. 

   

7. Mokyklinė uniforma Kiekvieno patikrinimo metu klasėje esant visiems 

mokiniams su uniforma - + 10 taškų. 

mokinys nesilaiko susitarimų - –2 taškai 

8. Pagyrimai, pastabos TAMO 

dienyne 

 

Vienam mokiniui tenka pagyrimų skaičius + x10 

taškai 

Vienam mokiniui tenka pastabų skaičius – x 10  

taškų 

9. Klasės mokinių laimėjimai 

mokyklą rajono, respublikiniuose 

projektuose, renginiuose, 

varžybose, olimpiadose ir 

konkursuose. 

Mokinių laimėtojų skaičiaus vidurkis klasėje 

procentais + tiek taškų. 

 

 

Nuostatus parengė ,,Šauniausios klasės“ rinkimų komisija 

 

 


