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VISAGINO ,,VERDENĖS” GIMNAZIJA 
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  NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Visagino ,,Verdenės” gimnazijos organizuojamo konkurso „Verdenietiškiausia klasė“ nuostatai 

reglamentuoja reikalavimus konkurso dalyviams, konkurso organizavimo tvarką, vertinimo ir 

apdovanojimo tvarką.  

II. TIKSLAI, UŽDAVINIAI 

2. Konkurso tikslas. Puoselėjant gimnazijos vertybes, ugdyti bendrystės, draugiškumo, geranoriškumo, 

pagarbos vienas kitam jausmą, drausmę bei kurti saugesnę aplinką gimnazijoje.  

3. Konkurso uždaviniai: 

3.1. Skatinti draugiškesnį, susitarimais grįstą elgesį klasėje, gimnazijoje ir gyvenamoje aplinkoje.  

3.2. Stiprinti kultūringą ir pagarbų elgesį su mokiniais ir mokytojais, kitais gimnazijos bendruomenės 

nariais.  

3.3. Pastebėti ir paskatinti mokinius (ypatingai tuos, kurie itin stokodavo mokymosi motyvacijos) už 

padarytą žymią asmeninę pažangą per nurodytą laikotarpį.  

3.4. Gerinti pamokų lankomumą.  

III. ORGANIZATORIAI 

4. Visagino ,,Verdenės” gimnazijos taryba.  

IV. DALYVIAI 

5. Konkurso dalyviai: 1 – 12 klasės, jų klasių vadovai.  

 

 

 

 



V. VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJAI 

Eil. 

nr. 

Veikla Vetinimas balais Laikas Duomenis 

pateikia 

Rezultatus 

fiksuoja  

1. Dalyvavimas gimnazijos 

renginiuose, (veiklos planas) 

Dalyvavo  

visa klasė: +10 

Dalyvavo  

pusė klasės:+ 5 

Nedalyvavo: 0 

 

Iki lapkričio 

30 d. 

Klasės vadovas Gimnazijos 

tarybos 

darbo grupė 2. Socialinė – pilietinė veikla, 

akcijos 

3. Projektinė, kūrybinė, sportinė 

veikla 

4. Pamokų lankomumas, 

vėlavimas, pasišalinimas 

(informacija iš el. dienyno) 

Pateisintos visos 

pamokos: +10 

Jei 20 proc. 

nepateisintų pamokų: -

10 balų 

Niekas nevėlavo: +10 

Pavėlavimai 5 proc.: -

10 balų 

 

5. Kultūringas ir pagarbus 

elgesys su mokiniais, 

mokytojais ir draugais 

gimnazijoje bei už jos ribų. 

Už kiekvieną pagyrimą 

: +1 

Už kiekvieną pastabą: -

1 

Klasės 

vadovas. 

Mokytojai. 

Administracija. 

6. Kita veikla (savanoriška, 

visuomeninė ir pan. veikla) 

Papildomai: + 10 Klasės 

vadovas. 

 

VI. VERTINIMAS PAGAL KRITERIJUS 

6. Klasės vadovai iki lapkričio 30 d. gimnazijos tarybos atsakingam asmeniui atsiunčia klasės veiklų 

suvestinę Gimnazijos tarybos darbo grupė skelbia duomenis ir tarpinius rezultatus gimnazijos 

internetinėje svetainėje.  

7.  Mokslo metų pabaigoje gimnazijos tarybos darbo grupė atrenka daugiausia balų surikusią klasę . 

VII. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS IR SKATINIMAS 

8. Nugalėtojų klasė apdovanojama:  

 diplomais;  

.  

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

9. Visa informacija apie konkursą skelbiama gimnazijos internetinėje svetainėje. 

10. Apdovanojimai įteikiami renginio metu.  


