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ŠILALĖS DARIAUS IR GIRĖNO PROGIMNAZIJA 

KONKURSO „DRAUGIŠKIAUSIA KLASĖ – 2020“ NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos organizuojamo konkurso „Draugiškiausia klasė“ 

nuostatai reglamentuoja reikalavimus konkurso dalyviams, konkurso organizavimo tvarkos, 

vertinimo ir apdovanojimo tvarką. 

II. TIKSLAI, UŽDAVINIAI 

2. Konkurso tikslas. Puoselėjant progimnazijos vertybes, ugdyti bendrystės, draugiškumo, 

geranoriškumo, pagarbos vienas kitam jausmą, savidrausmę bei kurti saugią progimnazijos 

aplinką. 

3. Konkurso uždaviniai.  

3.1. Stiprinti mokymosi motyvaciją. 

3.2. Gerinti pamokų lankomumą. 

3.3. Skatinti draugišką, susitarimais grįstą, elgesį klasėje, progimnazijoje ir gyvenamoje 

aplinkoje. 

3.4. Pastebėti ir paskatinti mokinius (ypatingai tuos, kurie itin stokodavo mokymosi 

motyvacijos) už padarytą žymią asmeninę pažangą (pažangumas, lankomumas, elgesys) 

per nurodytą laikotarpį. 

III. ORGANIZATORIAI 

4. Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos Vaiko gerovės komisija ir PMSMG. 

IV. DALYVIAI 

5. Konkurso dalyviai: 5 – 8 klasių mokiniai, klasių vadovai. 

 

V. VYKDYMAS 

Eil. 

nr. 

Veikla Vertinimas 

(balai) 

Laikas Duomenis 

pateikia 

Rezultatus 

suveda 

1.  Dalyvavimas 

renginiuose, 

klasės veiklose, 

akcijose 

- Dalyvavo visa klasė: + 10; Kas mėnesį 

iki 10 d. 

Klasės 

vadovas 

Socialinė 

pedagogė - Dalyvavo pusė ir mažiau 

klasės: +5; 

- Nedalyvavo visai: -10. 

2.  Socialinė – 

pilietinė  veikla 

Pagal numatytą valandų 

skaičių klasėms: 

a) atsiskaitė visi: +10;  

Iki birželio 

10 d. 

Klasės 

vadovas 

Socialinė 

pedagogė 



b) atlikta daugiau valandų 

negu numatyta: +10; 

c) kiekvieno mokinio 

neatsiskaitymas: -5. 

3.  Pamokų 

lankomumas, 

vėlavimas, 

pasišalinimas 

(informacija iš e-

dienyno) 

- Pateisintos visos praleistos 

pamokos: +10; 

Kas mėnesį 

iki 10 d. 

Klasės 

vadovas 

Socialinė 

pedagogė 

- Nepateisinta pamoka: - 1;   

- Niekas nevėlavo: +10; 

- Pavėlavo į pamoką (fiksuota 

e-dienyne): -2, 

- „Pabėgo“, pasišalino iš 

pamokos (pastaba e-dienyne): 

-5. 

4.  Pažangumas, 

pastangos 

 (informacija iš e-

dienyno) 

 

100 proc.  klasės 

pažangumas/mėn.: +10; 

Kas mėnesį 

iki 10 d.  

Klasės 

vadovas 

Socialinė 

pedagogė 

Klasės vidurkis/mėn.: 

o 8-9: +10 balų; 

o 7: +5 balai; 

o 6: +2 balai; 

o mažiau nei 6: balai 

neskiriami. 

Klasės mokiniai, turėję 

išvestų neigiamų I pusm., o II 

pusm. išsitaisė į teigiamus 

įvertinimus: +5 (už kiekvieną 

mokinį). 

5.  Drausmingumas, 

elgesys: 

(informacija iš e-

dienyno ir kt.) 

- Už kiekvieną bendrą 

klasės/grupės pagyrimą: +10. 

Kas mėnesį 

iki 10 d.  

Klasės 

vadovas,  

 

 

 

 

 

 

Socialinė 

pedagogė 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinė 

pedagogė 

Socialinė 

pedagogė 

- Mokytojų pastaba raštu e-

dienyne dėl netinkamo 

mokinio (-ių) elgesio per 

pamokas ar pertraukas: – 5; 

- Namų darbų neatlikimas 3 

kartus iš eilės (pastaba e-

dienyne): -5; 

Mokinio netinkamo elgesio 

svarstymas Vaiko gerovės 

komisijoje: 

- nesvarstyta: +10; 

- svarstytas bent vienas 

mokinys – balai neskiriami 

Direktoriaus įsakymas – 

įspėjimas dėl netinkamo 

elgesio: - 5; 

- Socialinės pedagogės raštu 

užfiksuotas netinkamas 

mokinio elgesys: 

- nėra: +10; 

- 1- 3 mokinių: +5; 

- 4 ir daugiau – balai 

neskiriami. 



6.  Mokyklinė 

uniforma 

(švarkas) 

Kiekvieno patikrinimo metu: 

- klasėje visi mokiniai su 

uniforma: +10; 

- mokinys nesilaiko 

susitarimų: - 5. 

1 k./mėn. Socialinė 

pedagogė 

Socialinė 

pedagogė 

7.  Atstovavimas 

klasei  

- piešinių konkurse „Piešiu 

pasaulį draugišką“ kovo 

mėn.: +10; 

Kas mėnesį 

iki 10 d. 

Klasės 

vadovas 

Socialinė 

pedagogė 

- miesto renginiuose, šalies 

projektuose: +10; 

- neatstovavo – balai 

neskiriami. 

8.  Linksmiausias 

klasės video 

filmukas laisva 

tema 

(nuostatai bus 

atskirai) 

- filmukas pristatytas: +10x2; Iki birželio 

5 d. 

Klasės 

vadovas 

Socialinė 

pedagogė - darbas linksmas ir 

prasmingas: +10; 

- nedalyvavo – balai 

neskiriami. 

VI. VERTINIMAS 

6. Vertinama balais: nuo + - 1 iki + - 10 balų. 

7. Klasės vadovai iki kiekvieno mėnesio 10 d. socialinei pedagogei atsiunčia klasės suvestinę 

(bus lentelė) už praėjusį mėnesį. Socialinė pedagogė suveda duomenis ir e-dienyne skelbia 

tarpinius rezultatus. 

8. Iki 2020 m. birželio 15 – 20 d. darbo grupė atrenka daugiausia balų surinkusią klasę. 

VII. DALYVIŲ SKATINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

9. Nugalėtojų klasė apdovanojama: 

 prizu  (stiklinis trofėjus), 

 individualiais diplomais, 

 progimnazijos įsteigtu prizu (skelbiama kovo mėn.).  

10. Mokiniai, padarę didžiausią asmeninę pažangą, paskatinami pagyrimo raštais, jų tėveliai– 

padėkomis. 

11. Klasių vadovai paskatinami dėkingumo raštais. 

12. Nugalėtojai skelbiami mokyklos svetainėje ir e-dienyne. 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

13. Visa informacija apie konkursą skelbiama skyrelyje Naujienos progimnazijos interneto 

svetainėje ir e-dienyne. 

14. Apdovanojimai įteikiami iki 2020 m. birželio 20 d. Apdovanojimo data gali keistis. 

 

________________________________ 

 


