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                                                                                      Gimnazijos direktoriaus 

                                                                                      2022 m. sausio 21 d.  

                                                                                      įsakymu Nr. 1.10-13 

 

 

VILNIAUS R. JUODŠILIŲ ŠV. URUŠLĖS LEDUCHOVSKOS GIMNAZIJA 

KONKURSAS „PAŽANGIAUSIA KLASĖ“  

NUOSTATAI  

  

I. SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Konkurso „Pažangiausia klasė“ (toliau konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą, 

uždavinius, dalyvius, vykdymo eigą, sąlygas, vertinimo ir apdovanojimo tvarką.  

2. Konkurso pradžia – 2022-01-24, pabaiga – 2022-06-23 

3. Konkurso dalyviai: 5-8 ir IG-IIIG klasių mokiniai. 

4. Konkurso koordinatoriai: Mokinių taryba 

5. Konkursas gali būti tęsiamas kiekvienų kitų mokslo metų I ir II pusmetį. 

 

II. SKYRIUS  

KONKURSO TIKSLAI 

 

6. Skatinti mokinius siekti aukštų mokymosi rezultatų.  

7. Gerinti mokinių pažangumą. 

 

III. SKYRIUS  

KONKURSO UŽDAVINIAI 

 

8. Individualaus mokinio pažangumo ir pažangos stebėsena ir vertinimas. 

9. Didinti mokinių mokymosi motyvaciją;   

10. Stiprinti mokinių atsakomybę už mokymosi pasiekimus;  

11. Skatinti kolektyvo bendrystę 

 

IV. SKYRIUS  

KONKURSO VYKDYMO EIGA 

 

12. Klasių pažangumo vertinimas: 

12.1. Viso konkurso metų, visos klasės pažangumą ir aktyvumą stebi: 

12.1.1. Mokytojai, išskyrus pradinio ugdymo mokytojų 

12.1.2. Socialinės pedagogės; 

12.1.3. Gimnazijos administracija; 

12.1.4. Klasių seniūnai; 

12.2. Klasės pažangumo ir pažangos vertinimas atliekamas paskutinę II-ojo pusmečio savaitę. 

12.3. Kiekvienas   stebėtojas, kuris yra paminėtas 12.1 punkte,  užpildo   lentelę (priedas 1). 



 

12.3.1. Lentelėje stebėtojas surašo  balus, kiekvienai klasei nuo 1 iki 7 balų. Balų vertė negali 

kartotis ant vieno lapo. 

13. Individualaus mokinio pažangumo vertinimas: 

13.1. Viso konkurso metu, kiekvieno mokinio individualų pažangumą ir pažangą stebi bei fiksuoja 

klasės seniūnas. 

13.2.  Individualaus mokinio pažangumo ir pažangos vertinimas atliekamas  paskutinę   II-ojo 

pusmečio savaitę. 

13.3. Kiekvienos klasės stebėtojas (seniūnas) užpildo   lentelę (Priedas 2). 

           13.4. Užpildytą lentelę, stebėtojas (seniūnas) BŪTINAI turi pateikti klasės vadovui.  

           13.5. Klasės vadovo sutikimas: 

13.5.2. Jeigu klasės vadovas sutinka su stebėtojo vertinimu, jis pasirašo ši vertinimo lapą.  

13.5.2. Jeigu klasės vadovas ne visai arba visiškai nesutinka su stebėtoju vertinimu, kartu su 

klasės seniūnu peranalizuoja jas.  

13.5.3. Peranalizavęs vertinimus, stebėtojas turi iš naujo surašyti ir pateikti klasės vadovui 

vertinimo lapą. 

13.6. Klasės vadovo pasirašytas vertinimo lapas   perduodamas Mokinių tarybos pirmininkui. 

14. „Pažangiausią klasę“ iš 5–8 ir IG–IIIG klasių renka direktoriaus įsakymu sudaryta vertinimo grupė. 

15. Vertinimo grupės sudėtis: 

15.1. Pirmininkas: Mokinių tarybos pirmininkas. 

15.2. Nariai: Socialinis pedagogas;  

Mokinių tarybos koordinatorius; 

Mokinių tarybos narys. 

15.3. Koordinatorius: gimnazijos veiklos plano sudarymo darbo grupės pirmininkas. 

16. Konkurso metu vertinami kiekvienos klasės mokymosi pasiekimai. Konkursą laimi klasė, kuri 

surinko daugiausiai balų (balai sukaičiojami pagal pateiktas konkurso sąlygas (toliau sąlygos). 

 

V. SKYRIUS 

KONKURSO SĄLYGOS 

 

17. Individualaus mokinių ir klasės pažangumo skatinimas: 

17.1.  Mokinys, per pusmetį pagerinęs arba sumažinęs savo pažangumo vidurkį į klasės balų fondą 

įneša arba atima balus (atskaitos tašku imamas individualus I-ojo pusmečio vertinimo 

vidurkis): 

17.1.1. nuo 0 iki -0,20 pažangos, bus atimamas 1 balas; 

17.1.2. nuo 0,20 iki -0,50 pažangos, bus atimami 2 balai; 

17.1.3. nuo 0,50 iki -1 ir daugiau pažangos, bus atimami 3 balai; 

17.1.4. nuo 0 iki 0,20 pažangos, gauna 4 balus; 

17.1.5. nuo 0,20 iki 0,60 pažangos, gauna 5 balus; 

17.1.6. nuo 0,60 iki 1 pažangos, gauna 6 balus; 

17.1.7. nuo 1 ir daugiau pažangos, gauna 8 balus. 

18. Balų skaičiavimas pagal mokinių pažangumą: 

                  18. 1. Iš mokinio pusmetį baigusį įvertinimais  1–10  iš klasės balų fondo atimami 6 balai; 

     18.2. Iš mokinio pusmetį baigusį įvertinimais  4–10  iš klasės balų fondo atimami 4 balai; 

        18.3. Iš mokinio pusmetį baigusį įvertinimais  5–10  iš klasės balų fondo atimami 2 balai 18.4.                                                                            

18.4. Mokinys pusmetį baigęs įvertinimais 6 –10) į klasės balų fondą įneša 2 balus; 

       18.5. Mokinys pusmetį baigęs įvertinimais  8–10  į klasės balų fondą įneša 4 balus; 



 

      18.6  Mokinys pusmetį baigęs įvertinimais  9–10  į klasės balų fondą įneša 6 balus; 

      18.7. Mokinys pusmetį baigęs tik 10 įvertinimais  į klasės balų fondą įneša 8 balus; 

19. Galutinis klasės įvertinimas skaičiuojamas išvedant aritmetinį vidurkį, bendrą sumą klasės surinktą 

balų sumą dalinant iš klasės mokinių skaičiaus. 

 

VI. SKYRIUS 

KONKURSO NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 

 

20. Klasė, galutinėje įskaitoje pagal 2 priedą surinkusios daugiausiai balų skelbiama konkurso 

nugalėtoja bei apdovanojama prizu atsižvelgiant į gimnazijos galimybes.   

 21.1. Klasė, surinkusi daugiausiai balų pagal 1 priedą apdovanojama prizu atsižvelgiant į gimnazijos 

galimybes.   

     21.2. Jei pagal abu priedus laimi ta pati klasė apdovanojama klasė pagal 2 priedą užėmusi 2   vietą. 

22. Kiekvienoje klasėje nustatomas ir prizu apdovanojamas vienas mokinys, padaręs didžiausią 

asmeninę pažangą, lyginant su I pusmečiu. 

 

VII. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Konkurso „Pažangiausia klasė“ nuostatai bus skelbiami Juodšilių Šv. Uršulės Leduchovskos 

gimnazijos internetinėje svetainėje bei Mokinių tarybos stende. 

  24. Konkurso rezultatai yra skelbiami Juodšilių Šv. Uršulės Leduchovskos gimnazijos internetinėje 

svetainėje, bei gimnazijos Facebook paskyroje, Mokinių tarybos informaciniame stende 

  25. Organizatorius pasilieka teisę keisti nuostatus. Nuostatų pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo 

interneto svetainėje. 

 

 

 

  



 

Priedas 1 

KLASIŲ PAŽANGUMO IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

(pildo mokytojai) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________                         ____________ 

 

  

KLASĖ 

BALAS 

(nuo 1 iki 7 balų. Balų vertė negali 

kartotis) 

5   

6   

7   

8   

IG   

IIG  

IIIG  

(Vardas, pavardė) (Parašas) 



 

Priedas 2 

INDIVIDUALAUS MOKINIO PAŽANGUMO  IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

Klasė:_____                            Klasės seniūnas:______________________________ 

 

_________________________________________                                __________________ 

Nr. Vardas, pavardė 

Balų suma 

atsižvelgiant į 

mokinio 

pusmečio  

įvertinimus. 

Mokinio 

pažanga 

(+/-), 

lyginant su 

I pusmečiu 

Balų suma 

atsižvelgiant į   

mokinio 

padarytą 

pažangą   

Bendras 

mokinio 

balų 

skaičius 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                                                                                                  Iš viso  

Aritmetinis vidurkis (bendrą sumą klasės surinktą 

balų sumą dalinant iš klasės mokinių skaičiaus): 

 

(Auklėtojo vardas, pavardė) (Parašas) 


