Mokinių ugdymosi, saviraiškos, prevencijos projektas
METŲ KLASĖ - 2012
Projekto tikslai:
 ugdyti mokinių vertybines orientacijas, leidžiančias tapti doru, siekiančiu žinių,
savarankišku, atsakingu, patriotiškai nusiteikusiu žmogumi;
 lavinti dabartiniam gyvenimui svarbius jo komunikacinius gebėjimus.
Projekto uždaviniai:
 skatinti būti aktyviais bendruomenės nariais;
 turiningai ir kūrybingai reikšti savo gebėjimus įvairiuose bendruomenės renginiuose,
 aktyvinti mokinių dalyvavimą dalykinėse olimpiadose, tarptautiniuose, respublikiniuose,
savivaldybės konkursuose.
Projekto turinys:
1. Projektas vykdomas per mokslo metus.
2. Vertinama:
2.1. pasiekimai moksle,
2.2. aktyvumas popamokinėje veikloje (konkursai, šventės, varžybos, parodos, talkos, akcijos),
2.3. lankomumas (nepateisintos pamokos),
2.4. drausmė ir tvarka mokykloje.
3. Kiekvienai klasei nustatomas bazinis koeficientas ( BK ), kuris skaičiuojamas nuo didžiausio
mokinių skaičiaus klasėje. Pvz. 5a-1,3 (29:22), 9b-2,1.
4. Popamokinės veiklos renginiai vertinami baziniu koeficientu.
5.Savivaldybės renginiai – koeficientas dvigubinamas.
6. Zoniniai, respublikiniai renginiai - koeficientas trigubinamas.
7. Respublikinių renginių nugalėtojai, prizininkai, diplomantai, lauretai – BK dauginamas iš 5.
8. Pažanga moksle vertinama pagal bendrą klasės vidurkį, lyginant su buvusiu pusmečiu.
9. Naujai suformuotos klasės vidurkis suskaičiuojamas pagal turėtą vidurkį pasibaigus praėjusiems
mokslo metams.
10. Už dalyvavimą mokykloje rengiamuose konkursuose, šventėse, varžybose, akcijose, talkose
skiriamas 1 BK už kiekvieną mokinį.
11. Pusmečio klasės pažangumo vidurkis neindeksuojamas.
12. Iš nepateisintų klasės pamokų išvedamas vidurkis ir šis skaičius mažina klasės surinktus taškus.
13. Kiekviena direktoriaus įsakymu skirta nuobauda mokiniui mažina surinktus taškus 2 BK.
14. Kiekvienas mokytojų tarnybinis pranešimas minusuoja klasės surinktus taškus 1 BK.
15. Surinkti taškai rašomi į lentelę. Kiekvieną mėnesį, iki 5 dienos, klasės auklėtojas pateikia
duomenis direktoriaus pavaduotojui ugdymui apie klasės veiklą už praėjusį mėnesį.
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16. Nugalėtojų išaiškinimas.
17. Mokslo metų pabaigoje suvedami galutiniai rezultatai. Klasė nugalėtoja apdovanojama 2 val.
trukmės pramogomis Druskininkų vandens parke vaikų erdvėje.

