
 

 
 

 

PATVRTINTA 

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos 

direktorės 2018 m. birželio 21 d.  

įsakymu nr. (1.3)V-99 

 

VILNIAUS ŠV. KRISTOFORO PROGIMNAZIJOS 

 

 PAGEIDAUJAMO MOKINIŲ ELGESIO SKATINIMO SISTEMA 

 

1. Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija skatina, kad mokiniai: 

1.1.Tinkamai elgtųsi: 

a) per pamokas – ateina laiku, atsineša pamokai reikalingas priemones, yra atlikę namų darbus, klauso mokytojo, atlieka jo paskirtas 

užduotis, mokosi, nesinaudoja mobiliuoju telefonu, dėvi uniformą, pagarbiai elgiasi su aplinkiniais
1
, saugo mokyklos turtą;  

b) per pertraukas – klauso budinčių mokinių ir mokytojų, nelaksto koridoriuose, dėvi uniformą, budėdami valgykloje ar rūbinėje laiku ateina 

į budėjimo vietą, turi budėtojo korteles, pagarbiai elgiasi su aplinkiniais, saugo mokyklos turtą; 

c) per renginius – klauso mokytojų, dalyvaujančių renginyje, nurodymų, į renginį ateina ir išeina tik lydimi mokytojo, su kuriuo tuo metu 

yra pamoka, dėvi uniformą, nesinaudoja mobiliaisiais telefonais, jų garsą išjungia, pagarbiai elgiasi su aplinkiniais, saugo mokyklos turtą; 

d) per išvykas – klauso mokytojų, ekskursijos vadovų, gidų nurodymų, į išvykas ateina laiku, prieš išvyką susipažįsta su saugumo 

instruktažu ir jį pasirašo, pagarbiai elgiasi su aplinkiniais, saugo mokyklos turtą; 

e) rūbinėje – prieš pamokas pasikabindami rūbus ar po pamokų pasiimdami juos visada stoja į eilę, pasirūpina, kad kabinami rūbai turėtų 

kilpelę drabužiui pakabinti, pagarbiai elgiasi su aplinkiniais, saugo mokyklos turtą; 

f) valgykloje – pradinių klasių mokiniai į valgyklą eina po 4 pamokų, 5-8 klasių mokiniai – po 3 pamokų, norėdami įsigyti maisto, stoja į 

eilę, pavalgę nusineša savo indus į tam skirtą vietą, dėvi uniformą, pagarbiai elgiasi su aplinkiniais, saugo mokyklos turtą. 

1.2.Laikytųsi draudimų: 

a) netinkamai elgtis ar bendrauti per pertraukas, pamokas, renginius, išvykas, valgykloje ir rūbinėje; 

                                                           
1Mokinys yra draugiškas ir mandagus, tolerantiškas ir jautrus kito asmens individualumui (rasei, tautybei, lyčiai, tikėjimui), jo jausmams, 

vertybėms, norams ir poreikiams, mintims bei idėjoms, padedantis kitiems bei gerbiantis kito asmens nuosavybę. 



 

 
 

b) per pamokas, renginius nesinaudoti mobiliuoju telefonu; 

c) į mokyklą ateiti be uniformos, jeigu neturima tėvų raštelio, kuriame nurodyta, dėl kokių priežasčių mokinys atrodo netinkamai, arba 

dėvėti netvarkingą, nešvarią uniformą; 

d) įsinešti garso įrašus, literatūrą, laikraščius, žurnalus ir kitus leidinius, kurie skatina ar propaguoja žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją; 

e) įsinešti ir/ar mokykloje ir jos teritorijoje žaisti azartinius žaidimus (žaidimai iš pinigų); 

f) naudoti fizinį ir/ar psichologinį smurtą prieš kitus progimnazijos bendruomenės narius, filmuoti ir fotografuoti bei įrašinėti kitų asmenų 

pokalbius, veiklą, platinti filmuotą ir/ar fotografuotą medžiagą; 

g) įsinešti ir/ar naudoti pirotechnikos priemones; 

h) klastoti progimnazijos ir progimnazijai skirtus dokumentus; 

i) nesaugoti ir/ar sugadinti progimnazijos turtą; 

j) įsinešti ginklų, toksinių medžiagų ar kitų kenksmingų ir sveikatai pavojingų daiktų; 

k) reikalauti iš kitų mokinių pinigų, versti juos meluoti, imti ir gadinti svetimus daiktus, muštis, sudarinėti turtinius sandorius su kitais 

mokiniais;  

l) vartoti ir/ar platinti psichotropines medžiagas, alkoholį, rūkalus mokykloje, ateiti į mokyklą apsvaigusiam. 

1.3.Laikytųsi higienos reikalavimų: 

a) į mokyklą ateiti švariems, tvarkingiems; 

b) dėvėti švarią uniformą, avėti švarią avalynę; 

c) prieš valgį ir po naudojimosi tualetu plauti rankas. 

2. Pageidaujamą mokinių elgesį progimnazija skatina įvairiomis veiklomis: 

VEIKLA LAIKAS ATSAKINGI ASMENYS 

2.1.Instruktažai:  

 saugaus eismo; 

 mokinių teisinės atsakomybės; 

 pirotechnikos naudojimo; 

 elgesio mokyklos kieme; 

 saugaus elgesio ekskursijų metu; 

 kita. 

 

Rugsėjis 

Spalis 

Gruodis 

Balandis 

Prieš kiekvieną ekskursiją 

Pagal poreikį 

Klasių vadovai, pagalbos 

mokiniui specialistai, 

mokytojai. 

 



 

 
 

2.2.Klasės valandėlės. 

 

Pagal klasės vadovo darbo planą ir mokyklos 

planuojamus renginius 

Klasių vadovai, pagalbos 

mokiniui specialistai. 

2.3.Paskaitos, diskusijos, stendai, mokinių švaros patikrinimai, 

parodos apie sveikatą ir higieną. 

Pagal visuomenės sveikatos specialisto veiklos 

planą ir mokyklos planuojamus renginius 

Sveikatos priežiūros 

specialistas, klasių vadovai. 

2.4.Prevenciniai renginiai, akcijos, projektinė veikla: 

 tolerancijos diena;  

 sveikos gyvensenos mėnuo; 

 OPKUS patyčių prevencijos projektas; 

 kita. 

 

Lapkritis 

Vasaris 

Visus metus 

Pagal pagalbos mokiniui specialistų veiklos 

planus ir mokyklos planuojamus renginius 

Klasių vadovai, pagalbos 

mokiniui specialistai, 

mokytojai. 

 

2.5.Stendas „Pasidžiaukime“. Stende kabinami mokinių gauti 

olimpiadų, konkursų, viktorinų ir kitų renginių laimėjimų 

diplomai ir padėkos, tarpiniai ir galutiniai rezultatai apie 

geriausiai uniformas dėvinčias klases ir geriausiai mokyklą 

lankančias klases, mokytojų padėkos mokiniams „debesėliuose“ 

(Pagyrimų ir padėkų šablonas yra pateiktas priede Nr. 5). Šie 

padėkų šablonai („debesėliai“) laikomi raštinėje, pas socialinį 

pedagogą ir psichologą. 

Per visus mokslo metus Už stendo priežiūrą atsakingi 

socialinis pedagogas ir 

psichologas, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui. 

 

3. Pageidaujamą mokinių elgesį progimnazija skatina tokiomis formomis: 

SKATINIMO FORMA ORGANIZAVIMAS APDOVANOJIMŲ 

LAIKAS 

ATSAKINGI ASMENYS 

3.1.Geriausiai uniformas 

dėvinčios klasės 

rinkimai. 

2 kartus per pusmetį (rugsėjis, lapkritis, vasaris, balandis) socialinis 

pedagogas su kuriuo nors mokytoju iš Vaiko gerovės komisijos arba 

Metodinės tarybos, kaip mokiniai dėvi uniformas. Rezultatus apibendrina ir 

paskelbia stende „Pasidžiaukime“.  

Taškai 

priskaičiuojami prie 

Metų klasės rinkimo. 

Socialinis pedagogas. 



 

 
 

3.2.Geriausiai mokyklą 

lankančios klasės 

rinkimai. 

Socialinis pedagogas kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną padaręs 

pamokų lankomumo ataskaitą, stende „Pasidžiaukime“ paskelbia 

mažiausiai pamokų be pateisinamos priežasties praleidusių klasių sąrašą 

(po vieną klasę iš koncentro).  

Taškai 

priskaičiuojami prie 

Metų klasės rinkimo. 

Socialinis pedagogas. 

3.3.Metų klasės rinkimai. 

 

Rinkimai organizuojami pasibaigus mokslo metams. Metų klasės renkamos 

atsižvelgiant į metų klasės vertinimų kriterijų sąrašą (Priedas Nr. 1), 

sumuojant taškus (Priedas Nr. 2, Priedas Nr. 3). Klasių vadovai stebi ir 

fiksuoja tarpinius savo vadovaujamos klasės rezultatus, kuriuos įrašo į 

klasėje kabančią lentelę (Priedas Nr. 6). Išrenkama viena metų klasė iš 1–4 

klasių ir viena klasė iš 5–8 klasių. Apdovanojama direktoriaus padėkos raštu 

ir dovana klasei. 

Mokslo metų 

pabaigos šventė. 

 

Socialinis pedagogas, 

direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui. 

3.4.Metų mokinio 

rinkimai. 

 

Klasės vadovai mokslo metų pabaigoje, remiantis lankomumo, uniformos 

dėvėjimo, olimpiadų, konkursų ir viktorinų laimėjimų, pagyrimų el. dienyne 

ir padėkų „debesėliuose“ bei stende „Pasidžiaukime“ esančia informacija, 

klasės mokinių balsavimo rezultatais, išrenka po vieną metų klasės mokinį. 

1–4 klasių vadovai savo mokinį kandidatą pateikia mokyklos 

administracijai, kuri kartu su socialiniu pedagogu išrenka vieną metų 1–4 

klasių mokinį. 5–8 klasių vadovai savo mokinį kandidatą pateikia 

socialiniam pedagogui, kuris gegužės pabaigoje organizuoja 5–8 klasių 

metų mokinio rinkimus. Balsuoja mokytojai. Mokiniai apdovanojami 

direktoriaus padėkos raštu, mokyklos dovanėlėmis. 

Mokslo metų 

pabaigos šventė. 

Socialinis pedagogas, 

1-4 klasių vadovai. 

5-8 klasių mokytojai. 

3.5.Olimpiadų, konkursų, 

viktorinų ir kitų 

renginių laimėtojų 

apdovanojimai. 

Laimėtojai apdovanojami padėkos raštais, diplomais ir/ar dovanomis. 

Mokinių diplomai ir padėkos raštai pakabinami stende „Pasidžiaukime“.  

Laimėtojams apdovanojimus teikia progimnazijos direktorius arba renginio 

organizatoriai. Masinių konkursų padėkas už dalyvavimą įteikia patys 

mokytojai per savo pamoką. 

Apdovanojimas 

teikiamas iškart po 

renginio. Jei 

rezultatai iš karto po 

renginio nėra aiškūs, 

padėkos ir diplomai 

Renginio organizatoriai. 



 

 
 

teikiami, kai tik 

žinomi rezultatai.  

3.6.Pažangiausio mokinio 

rinkimai (1–8 klasės). 

Pažangiausi 1–8 klasių mokiniai, remiantis metiniu rezultatu, apdovanojami 

direktoriaus padėkos raštu. Pažangiausi 5–8 klasių mokiniai vyksta į 

mokyklos organizuojamą ekskursiją. 

Mokslo metų 

pabaigos šventė. 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui. 

3.7.Didžiausią pažangą 

padarę mokiniai (1–8 

klasės). 

Po pirmojo pusmečio 1–4  klasių vadovas deleguoja po 5 didžiausią pažangą 

padariusius mokinius iš klasės. Jie yra apdovanojami direktoriaus padėkos 

raštu. 

Pažangiausi I pusmečio 5-okai yra deleguojami direktorės padėkos raštui 

gauti. 

Po pirmojo pusmečio 6–8 klasių mokinių rezultatai yra lyginami su 

praėjusių metų metiniu įvertinimu. Didžiausią pažangą padarę mokiniai yra 

apdovanojami direktoriaus padėkos raštu. 

Per Vasario 16-osios 

minėjimą. 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui. 

3.8. Pagyrimai ir padėkos. Per visus mokslo metus mokytojai rašo pagyrimus ir padėkas mokiniams 

elektroniniame dienyne ir padėkų „debesėliuose“. Socialinis pedagogas 

skaičiuoja klasių gautus pagyrimus „debesėliuose“, o klasių vadovai – 

pagyrimus ir padėkas elektroniniame dienyne. Už pagyrimus ir padėkas 

gauti taškai priskaičiuojami renkant po vieną metų klasę iš 1–4 klasių ir iš 

5–8 klasių. 

Pagyrimai ir padėkos 

skaičiuojami kartą 

per mėnesį. 

Klasių vadovai, socialinis 

pedagogas. 

 

4. Už netinkamą elgesį mokiniams yra taikoma trijų lygių nuobaudų sistema: 

 

NETINKAMAS ELGESYS NUOBAUDŲ SISTEMA 

*I lygio nuobaudos 

4.1.Netinkamai elgiasi per pamokas, gauna pastabą ir nesureaguoja: 

vėluoja į pamokas, praleidžia pamokas be pateisinamos priežasties, 

neatsineša pamokai reikalingų priemonių, neatlieka namų darbų, per 

pamokas naudojasi mobiliuoju telefonu, nepagarbiai elgiasi su 

Nusižengė I kartą. Mokytojas įspėja mokinį žodžiu. 

Nusižengė II kartą. Mokytojas įspėja mokinį žodžiu, informuoja klasės vadovą. 

Klasės vadovas informuoja mokinio tėvus. 

Nusižengė III kartą. Mokytojas įspėja mokinį žodžiu, informuoja klasės vadovą ir 



 

 
 

aplinkiniais. 

4.2. Netinkamai elgiasi per pertraukas, gauna pastabą ir nesureaguoja:                           

neklauso budinčių mokinių ir mokytojų, laksto koridoriuose, šiukšlina, 

nevykdo savo kaip budėtojo pareigų, nepagarbiai elgiasi su 

aplinkiniais. 

4.3.Netinkamai elgiasi per renginius, gauna pastabą ir nesureaguoja: 

neklauso renginyje dalyvaujančių mokytojų nurodymų, į renginį 

ateina ir išeina be mokinius palydėti turinčio mokytojo, su kuriuo tuo 

metu yra pamoka, renginio metu nedėvi uniformos, naudojasi 

mobiliaisiais telefonais, nepagarbiai elgiasi su aplinkiniais. 

4.4.Netinkamai elgiasi per išvykas, gauna pastabą ir nesureaguoja: 

neklauso mokytojų, ekskursijos vadovų, gidų nurodymų, vėluoja ateiti 

į išvyką, prieš išvyką nesiklauso saugumo instruktažo ir/ar atsisako jį 

pasirašyti. 

4.5.Netinkamai elgiasi valgykloje, gauna pastabą ir nesureaguoja: 

stumdosi eilėje, pavalgę nenusineša indų į tam skirtą vietą, šiukšlina. 

4.6. Netinkamai elgiasi rūbinėje, gauna pastabą ir nesureaguoja: prieš 

pamokas pasikabindami ar po pamokų pasiimdami rūbus nestoja į 

eilę, stumdosi, neklauso budinčių mokytojų, šiukšlina. 

4.7.Nedėvi uniformos arba dėvi netvarkingą, nešvarią uniformą ir 

avalynę, nesilaiko asmens higienos reikalavimų. 

socialinį pedagogą.  Socialinis pedagogas informuoja mokinio tėvus. Mokinys rašo 

paaiškinimą socialiniam pedagogui. 

Nusižengė daugiau nei 3 kartus. Mokytojas įspėja mokinį žodžiu, informuoja 

klasės vadovą ir socialinį pedagogą. Socialinis pedagogas informuoja mokinio 

tėvus. Mokinys rašo paaiškinimą socialiniam pedagogui. Organizuojamas 

individualus mokinio pokalbis su socialiniu pedagogu ir bent vienu iš 

administracijos atstovų. Tėvai kviečiami atvykti į mokyklą. 

*Jei pamokos ar renginio metu mokinys naudojasi mobiliuoju telefonu ar jis 

suskamba, mokytojas turi teisę paimti išjungtą mokinio telefoną (telefoną išjungia 

pats mokinys) ir grąžinti po pamokos ar renginio. 

** II lygio nuobaudos 

4.8. Į progimnaziją įsineša garso įrašus, literatūrą, laikraščius, žurnalus ir 

kitus leidinius, kurie skatina ar propaguoja žiaurų elgesį, smurtą, 

pornografiją. 

4.9. Į progimnaziją įsineša ir/ar mokykloje ir jos teritorijoje žaidžia 

azartinius žaidimus (žaidimai iš pinigų). 

4.10. Naudoja fizinį ir/ar psichologinį smurtą prieš kitus progimnazijos 

Nusižengė I kartą. Mokytojas informuoja socialinį pedagogą.  Socialinis 

pedagogas informuoja bent vieną iš administracijos atstovų, mokinio tėvus, 

susitariama dėl materialinės žalos atlyginimo.  

Nusižengė II kartą. Mokytojas informuoja socialinį pedagogą. Socialinis 

pedagogas informuoja bent vieną iš administracijos atstovų, mokinio tėvus. Tėvai 

kviečiami atvykti į mokyklą, susitariama dėl materialinės žalos atlyginimo.  



 

 
 

bendruomenės narius, nesilaiko draudimo filmuoti ir fotografuoti bei 

įrašinėti kitų asmenų pokalbius, veiklą, platina filmuotą ir 

fotografuotą medžiagą. 

4.11. Į progimnaziją įsineša ir/ar naudoja pirotechnikos priemones. 

4.12. Nesilaiko draudimo klastoti progimnazijos ir progimnazijai skirtus 

dokumentus. 

4.13. Nesaugo ir/ar sugadina progimnazijos turtą. 

Nusižengė III kartą. Mokytojas informuoja socialinį pedagogą. Socialinis 

pedagogas informuoja bent vieną iš administracijos atstovų, mokinio tėvus. Tėvai 

kviečiami atvykti į mokyklą. Mokinys rašo paaiškinimą direktoriui. Mokiniui 

pareiškiamas direktoriaus papeikimas raštu, susitariama dėl materialinės žalos 

atlyginimo. 

Nusižengė daugiau nei 3 kartus. Mokytojas informuoja socialinį pedagogą. 

Socialinis pedagogas informuoja bent vieną iš administracijos atstovų, mokinio 

tėvus. Tėvai kviečiami atvykti į mokyklą, susitariama dėl materialinės žalos 

atlyginimo. Mokinys rašo paaiškinimą direktoriui. Mokiniui pareiškiamas griežtas 

direktoriaus papeikimas raštu. Mokinio elgesys svarstomas Vaiko gerovės 

komisijoje. 

*** III lygio nuobaudos 

4.14. Į progimnaziją įsineša ginklų, toksinių medžiagų ar kitų 

kenksmingų ir sveikatai pavojingų daiktų. 

4.15. Reikalauja iš kitų mokinių pinigų, verčia juos meluoti, imti ir 

gadinti svetimus daiktus, muštis, sudarinėja turtinius sandorius su 

kitais mokiniais. 

4.16. Nesilaiko draudimo vartoti ir/ar platinti psichotropines medžiagas, 

alkoholį, rūkalus mokykloje, ateina į mokyklą apsvaigęs. 

Nusižengė I kartą. Mokytojas informuoja socialinį pedagogą.  Socialinis 

pedagogas informuoja bent vieną iš administracijos atstovų, mokinio tėvus. Tėvai 

kviečiami atvykti į mokyklą. Mokinys rašo paaiškinimą direktoriui. Mokiniui 

pareiškiamas direktoriaus papeikimas raštu. Informuojama NRI. 

Nusižengė II kartą. Mokytojas informuoja socialinį pedagogą. Socialinis 

pedagogas informuoja bent vieną iš administracijos atstovų, mokinio tėvus. Tėvai 

kviečiami atvykti į mokyklą. Mokinys rašo paaiškinimą direktoriui. Mokiniui 

pareiškiamas griežtas direktoriaus papeikimas raštu. Informuojama NRI. Mokinio 

elgesys svarstomas Vaiko gerovės komisijoje. 

Nusižengė III kartą. Mokytojas informuoja socialinį pedagogą. Socialinis 

pedagogas informuoja bent vieną iš administracijos atstovų, mokinio tėvus. Tėvai 

kviečiami atvykti į mokyklą. Mokinys rašo paaiškinimą direktoriui. Mokiniui 

pareiškiamas griežtas direktoriaus papeikimas raštu. Informuojama NRI. Mokykla 

kreipiasi į miesto savivaldybę dėl Vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros 

priemonių pritaikymo. 



 

 
 

PRIEDAS NR. 1 

METŲ KLASĖS RINKIMŲ KRITERIJAI IR VERTINIMAS 

 

Eil. 

Nr. 

Kriterijai Vertinimas taškais 

1.  Kas du mėnesius vykstanti uniformos dėvėjimo 

patikra (rugsėjis, lapkritis, vasaris, balandis). 

4 taškai –visi mokiniai dėvi mokyklines uniformas; 

3 taškai – uniformos nedėvi 1 mokinys iš klasės; 

2 taškai – uniformos nedėvi 2 mokiniai iš klasės; 

1 taškas – uniformos nedėvi 3 mokiniai iš klasės; 

0 taškų – uniformos nedėvi daugiau nei 3 mokiniai iš klasės. 

2.  Kasmėnesinis pamokų lankomumo patikrinimas: 

jeigu klasės vadovas užtikrina, jog lankomumo 

patikros momentu mokinio nebuvimo priežastis 

yra žinoma ir pamokos bus pateisintos iškart jam 

grįžus, skiriant taškus šios pamokos 

minusuojamos. 

3 taškai – klasėje be pateisinamos priežasties praleista iki 7 pamokų; 

2 taškai – klasėje be pateisinamos priežasties praleista nuo 8 iki 15 pamokų; 

1 taškas – klasėje be pateisinamos priežasties praleista nuo 16 iki 20 pamokų; 

0 taškų – klasėje be pateisinamos priežasties praleista daugiau nei 20 pamokų. 

3.  Olimpiadų, konkursų, viktorinų ir kitų renginių 

laimėjimai. 

Mokiniui laimėjus 1 vietą, klasei skiriami 4 taškai; 

Mokiniui laimėjus 2 vietą, klasei skiriami 3 taškai; 

Mokiniui laimėjus 3 vietą, klasei skiriami 2 taškai; 

Už klasės 1 vietos laimėjimą tarpklasinėse varžybose ar renginiuose skiriami 4 taškai; 

Už klasės 2 vietos laimėjimą tarpklasinėse varžybose ar renginiuose skiriami 3 taškai; 

Už klasės 3 vietos laimėjimą tarpklasinėse varžybose ar renginiuose skiriami 2 taškai; 

4.  Pažangiausio mokinio rinkimai (1–8 klasės). 1 taškas vienai 1–8 klasei už kiekvieną puikiai besimokantį mokinį (metinis 1–4 klasėse iš 

visų dalykų yra „aukštesn.“, 5–8  klasėse – 9, 10). 

5.  Padėka „Debesėliuose“ (priedas Nr. 5). Į 

„debesėlius“ rašoma padėka mokiniams už 

pagalbą padedant organizuoti olimpiadas, 

1 taškas vienai klasei už vieną gautą padėkos „debesėlį“.  



 

 
 

konkursus, viktorinas ir kitus renginius ir už 

dalyvavimą renginiuose kai mokinys nelaimi 

prizinės vietos. 

6.  Pagyrimai ir padėkos elektroniniame dienyne 

(padėka gali būti už pagalbą mokytojui, 

pastangas mokytis, tinkamą elgesį, mandagumą, 

draugiškumą  ir pan.). 

3 taškai, jei klasėje yra 5-10 pagyrimų elektroniniame dienyne; 

2 taškai, jei klasėje yra 2-5 pagyrimų elektroniniame dienyne; 

1 taškas, jei klasėje yra iki 2 pagyrimų elektroniniame dienyne. 

7.  Klasės mokinių mokymosi rezultatai. 5-8 klasių: 

3 taškai, jei bendras klasės vidurkis 9 ir daugiau; 

2 taškai, jei bendras klasės vidurkis nuo 8 iki 8,9; 

1 taškas, jei bendras klasės vidurkis nuo 7 iki 7,9; 

0 taškų, jei bendras klasės vidurkis 6,9 ir mažiau. 

1-4 klasių: 

4 taškai, jei aukščiausiu lygiu klasėje mokosi 10 ir daugiau mokinių; 

3 taškai, jei aukščiausiu lygiu klasėje mokosi nuo 7 iki 9 mokinių; 

2 taškai, jei aukščiausiu lygiu klasėje mokosi nuo 5 iki 6 mokinių; 

1 taškas, jei aukščiausiu lygiu klasėje mokosi 4 ir mažiau mokinių. 

 

Kiekvienos klasės vadovas iki gegužės mėnesio antros savaitės, atsižvelgdamas į metų klasės rinkimų kriterijų ir vertinimo lentelę, pildo 

savo klasės rinkimų protokolą (priedas Nr. 4). Kiekvienos klasės vadovas, užpildytą savo klasės rinkimų protokolą atiduoda socialiniam 

pedagogui, kuris, remdamasis surinktais protokolais, užpildo pagrindinius rinkimų protokolus (Priedas Nr. 2, Priedas Nr. 3). Atsižvelgiant į 

šiuose protokoluose pateiktą informaciją apie kiekvienos klasės surinktų taškų sumą, paskelbiama viena metų (daugiausiai taškų surinkusi) klasė 

iš 1-4 klasių ir viena klasė iš 5-8 klasių. 

 Protokolo pildymui reikalingą informaciją klasės vadovas gauna iš: 

1. socialinio pedagogo:  

a) pusmečio geriausiai uniformas dėvinčių klasių rinkimai; 

b) kas du mėnesius vykstanti uniformos dėvėjimo patikra; 

c) pusmečio geriausiai mokyklą lankančių klasių rinkimai; 



 

 
 

d) kasmėnesinis pamokų lankomumo patikrinimas; 

e) metų mokinių rinkimai (apie 5-8 klasių rinkimus); 

f) padėkos „debesėliuose“. 

2. direktoriaus pavaduotojo ugdymui: 

a) olimpiadų, konkursų, viktorinų ir kitų renginių laimėjimai mieste ir šalyje; 

b) metų mokinių rinkimai (apie 1-4 klasių ir rinkimus). 

3. kolegų, kitų mokytojų: 

a) olimpiadų, konkursų, viktorinų ir kitų renginių laimėjimai progimnazijoje. 

4. patys surenka šią informaciją: 

a) pažangiausių mokinių rinkimai (5-8 klasės); 

b) pagyrimai ir padėkos elektroniniame dienyne; 

c) klasės mokinių mokymosi rezultatai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PRIEDAS NR. 2 

METŲ KLASĖS RINKIMŲ PROTOKOLAS 

1–4  KLASĖS 

(SOCIALINIAM PEDAGOGUI) 

 

Eil. 

Nr. 
VERTINIMO KRITERIJAI 

 
5-8 KLASIŲ SURINKTI TAŠKAI 

                      

1.  Kas du mėnesius vykstanti uniformos 

dėvėjimo patikra. 

                    

2.  Kasmėnesinis pamokų lankomumo 

patikrinimas. 

                    

3.  Laimėti metų mokinio rinkimai.                     

4.  Olimpiadų, konkursų, viktorinų ir kitų 

renginių laimėjimai. 

                    

5.  Laimėti pažangiausio mokinio rinkimai.                     

6.  Padėkos „debesėliuose“.                     

7.  Pagyrimai ir padėkos elektroniniame 

dienyne. 

                    

8.  Klasės mokinių mokymosi rezultatai.                     

TAŠKŲ SUMA                     

  



 

 
 

PRIEDAS NR. 3 

METŲ KLASĖS RINKIMŲ PROTOKOLAS 

5-8 KLASĖS  

(SOCIALINIAM PEDAGOGUI) 

 

Eil. 

Nr. 
VERTINIMO KRITERIJAI 

 
5-8 KLASIŲ SURINKTI TAŠKAI 

                      

1.  Kas du mėnesius vykstanti uniformos 

dėvėjimo patikra. 

                    

2.  Kasmėnesinis pamokų lankomumo 

patikrinimas. 

                    

3.  Laimėti metų mokinio rinkimai.                     

4.  Olimpiadų, konkursų, viktorinų ir kitų 

renginių laimėjimai. 

                    

5.  Laimėti pažangiausio mokinio rinkimai.                     

6.  Padėkos „debesėliuose“.                     

7.  Pagyrimai ir padėkos elektroniniame 

dienyne. 

                    

8.  Klasės mokinių mokymosi rezultatai.                     

TAŠKŲ SUMA                     

 

 

 

 

PRIEDAS NR. 4 



 

 
 

METŲ KLASĖS RINKIMŲ PROTOKOLAS KLASĖS VADOVUI 

(GALUTINIAI REZULTATAI PO I IR II PUSMEČIŲ) 

 

Eil. 

Nr. 
VERTINIMO KRITERIJAI 

 

.KLASĖS 

SURINKTI 

TAŠKAI 

1.  Kas du mėnesius vykstanti uniformos dėvėjimo patikra.  

2.  Kasmėnesinis pamokų lankomumo patikrinimas.  

3.  Laimėti metų mokinio rinkimai.  

4.  Olimpiadų, konkursų, viktorinų ir kitų renginių laimėjimai.  

5.  Laimėti pažangiausio mokinio rinkimai (1–8 klasės).  

6.  Padėka „debesėliuose“.  

7.  Pagyrimai ir padėkos elektroniniame dienyne.  

8.  Klasės mokinių mokymosi rezultatai.  

TAŠKŲ SUMA  



 

 
 

PRIEDAS NR. 5 

MOKINIŲ PAGYRIMŲ IR PADĖKŲ ŠABLONAS 

 

 

 

 

 

AČIŪ! 

 

.................................................................................... 

(Kam dėkojama: vardas, pavardė) 

UŽ 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

 

Dėkoja.......................................................................... 

(Kas dėkoja: vardas, pavardė) 

 

Data..................................... 

 



 

 
 

PRIEDAS NR. 6 

METŲ KLASĖS RINKIMŲ TARPINIŲ REZULTATŲ LENTELĖ 

 

Eil. 

Nr. 
MŪSŲ ................ KLASĖS TARPINIAI REZULTATAI 

 VERTINIMO KRITERIJAI TURIMI TAŠKAI 

1.  Už kas du mėnesius vykstančią uniformos dėvėjimo patikrą.  

2.  Už kasmėnesinį pamokų lankomumo patikrinimą.  

3.  Už laimėtus metų mokinio rinkimus.  

4.  Už olimpiadų, konkursų, viktorinų ir kitų renginių laimėjimus.  

5.  Už laimėtus pažangiausio mokinio rinkimus (1–8  klasės).  

6.  Už padėkas „debesėliuose“.  

7.  Už pagyrimus ir padėkas elektroniniame dienyne.  

8.  Už klasės mokinių mokymosi rezultatus.  

TAŠKŲ SUMA  

 

 

 


