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ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS  

PROJEKTO ,,METŲ KLASĖ“ 

NUOSTATAI  

 

 

                                   I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Projekto ,,Metų klasė “( toliau – projektas) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą ir 

uždavinius, dalyvius, vykdymą, vertinimo tvarką ir kriterijus, laimėtojų apdovanojimą. 

2. Projektą vykdo Švenčionių progimnazija. 

 

                    II.   PROJEKTO TIKSLAS 

 

3. Formalioje ir neformalioje aplinkoje ugdyti mokinių esmines kompetencijas (socialines, 

pažinimo, mokėjimo mokytis, komunikavimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo bei asmenines). 

 

               III. PROJEKTO UŽDAVINIAI 

 

4. Projekto uždaviniai: 

4.1. didinti mokinių mokymosi motyvaciją, gerinti pamokų lankomumą; 

4.2. stiprinti mokinių savivaldos vaidmenį progimnazijoje, suaktyvinti klasių bendruomenes, stiprinti 

ir palaikyti mokinių atsakomybę, skatinti gabius ir talentingus mokinius; 

4.3. skatinti mokinius aktyviai dalyvauti formaliojo ir neformaliojo švietimo veikloje, progimnazijos, 

rajono ir šalies renginiuose, šventėse, akcijose, konkursuose, parodose, olimpiadose, varžybose; 

4.4. skatinti mokinių, tėvų, socialinių partnerių bendradarbiavimą. 

 

                      IV. PROJEKTO DALYVIAI 

 

5. Projekte dalyvauja 5–8 klasių mokiniai. 

 

 



V. PROJEKTO VYKDYMAS, VERTINIMO TVARKA IR   KRITERIJAI 

 

6. Projektas vykdomas per mokslo metus (rugsėjo–birželio  mėn.) 

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

surinkusi daugiausiai taškų, taps ,,Metų klase“. 

8. Vertinimo kriterijai: 

8.1. ugdymosi rezultatai (klasės pažangumas, klasės pažymių vidurkis); 

8.2. pamokų lankomumas; 

8.3. drausmės ir elgesio problemos (direktoriaus skirta nuobauda, probleminio elgesio mokiniai, 

užregistruoti pas socialinę pedagogę); 

8.4. aktyvus dalyvavimas progimnazijos mokinių tarybos veikloje; 

8.5. dalyvavimas konkursuose, olimpiadose, viktorinose  (progimnazijos, rajono, šalies); 

8.6. įvairių renginių (švenčių, parodų, akcijų, edukacinių pamokėlių ir kt.) organizavimas; 

8.7. dalyvavimas talkose, akcijose, renginiuose (mokyklos, rajono, šalies); 

8.8. sportinė veikla (dalyvavimas mokyklos, rajono, šalies varžybose, čempionatuose ir t.t.); 

8.9. veiklos viešinimas progimnazijos laikraštyje „Mokinių balsas“, svetainėje, rajono ir respublikos 

spaudoje; 

8.10. neformalusis švietimas; 

8.11. mokyklinių uniformų dėvėjimas (tvarkos aprašo reikalavimų vykdymas). 

9. Surinkti taškai rašomi į lentelę. Iki kiekvieno mėnesio 5 dienos klasės auklėtojas pateikia 

duomenis lentelėje (priedas Nr. 2) direktoriaus pavaduotojui ugdymui apie klasės veiklą už praėjusį 

mėnesį. 

 

VI. PROJEKTO  LAIMĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 

10. Mokslo metų pabaigoje susumuojami galutiniai rezultatai. Klasė nugalėtoja apdovanojama prizu 

(1–2 dienų pažintine išvyka ar ekskursija). 

 

 

 

 

 

 

 

 


