
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos projekto „Metų klasė“ nuostatai 

Tikslas 

Lyginant nustatytų kriterijų rezultatus išrinkti geriausią 2021-2022 mokslo „Metų klasę“. 

 

Projekto uždaviniai: 

1. Didinti mokinių motyvaciją mokslui, gerinti pamokų lankomumą. 

2. Suaktyvinti klasių bendruomenes, stiprinti ir palaikyti mokinių atsakomybę, skatinti gabius ir 

talentingus mokinius. 

 

Rezultatas 

 

Remiantis numatytais vertinimo kriterijais, bus sumuojami taškai ( priedas Nr.1). Klasė, 

surinkusi daugiausiai taškų, taps ,,Metų klase“. Daugiausiai taškų surinkusi klasė, birželio mėnesį bus 

apdovanota nemokama kelione mokykliniu geltonuoju autobusu. 

 

Dalyviai 

Projekte dalyvauja 5 – 11 klasių mokiniai. 

 

Trukmė 

Projektas vykdomas per mokslo metus ( rugsėjo – gegužės  mėn.). 

 

Nuostatai: 

1. Pagal numatytus kriterijus, kiekvieno mėnesio 10 dieną  pildoma lentelė (priedas Nr. 1). 

 

2. Lankomumo, pažangumo, pavėlavimų duomenys imami iš Tamo dienyno ir perskaičiuojamas 

vidurkis pagal mokinių skaičių. 

3. Pagyrimai, pastabos - skaičiuojami iš Tamo dienyno ir išvedamas vidurkis pagal mokinių 

skaičių klasėje. 

 

4. Lankomumo, pavėlavimų ir pastabų taškai minusuos surinktus taškus. Direktorės skirta 

nuobauda (už kiekvieną mokinį) iš klasės atims tris taškus. 

 

5. Pažangumas, pagyrimai, uniformų dėvėjimas, dalyvavimas renginiuose, klasių tvarkymas - 

pridės taškų. Padėka* už dalyvavimą olimpiadoje, konkurse – klasei plius trys taškai. 

 

6. Metų eigoje, kriterijų skaičius gali keistis. 

 

7. Iki mėnesio dešimtos dienos, klasės auklėtojas arba atsakingas asmuo, pateikia projekto 

vykdytojams per mėnesį surinktų padėkų, apdovanojimų duomenis. 

 

8. Kiekvieną mėnesį, klasės auklėtojas gaus ataskaitą apie surinktus taškus. 

 

9. Gimnazijos Facebook tinklapyje, kiekvieną mėnesį bus informacija apie to mėnesio 

pirmaujančią klasę. 

 

10. Mokslo metų pabaigoje, suskaičiavus tašus, bus paskirstytos vietos pagal kriterijus. 

 

.  
 

 



Priedas Nr. 1 
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Padėka* - direktoriaus ar kitos įstaigos įsakymu. 

 

Projekto vykdytojai: 

5-8 klasių: Ona Jakubianec ir Lilia Rutkovska; 

IX-XI klasių: Virginija Cicėnienė; 

Adutiškio skyriaus: Larisa Ustinavičienė. 


