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Alytus
Siekdamas skatinti mokinių gerą mokymąsi, iniciatyvas, kūrybiškumą, aktyvų
dalyvavimą neformaliojo švietimo veikloje, bendravimą ir bendradarbiavimą bei atsakomybės ir
estetinių gebėjimų ugdymą:
1. S k e l b i u I etapo – nuo 2018 m. lapkričio 21 d. iki 2018 m. gruodžio 18 d. konkursus:
1.1. Gražiausia 2018 metų iniciatyva;
1.2. Mano profesija ir Kalėdos;
1.3. Išradingiausiai papuoštas kalėdinis bendrabučio kambarys;
1.4. Išradingiausiai papuošta kalėdinė klasė;
1.5. Aktyviausias mokinys 2018.
2. S k e l b i u II etapo - nuo 2018 m. lapkričio 21 d. iki 2019 m. 2019 m. vasario 1 d. –
2019 m. birželio 14 d. - konkursus:
2.1. Geriausio gimnazijos mokinio;
2.2. Geriausios gimnazijos grupės;
2.3. Geriausio būsimojo darbuotojo.
3. S u d a r a u komisiją konkursams organizuoti ir vykdyti:
3.1. Palmira Raginienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkė;
3.2. Julija Augutytė, gimnazijos skyriaus vedėja;
3.2. Vilma Berankienė, skyriaus vedėja;
3.3. Nijolė Brusokienė, skyriaus vedėja;
3.4. Audronė Motūzienė, skyriaus vedėja;
3.5. Asta Stasionytė, profesijos mokytoja;
3.6. Jolanta Sakalauskienė, bendrojo ugdymo mokytoja;
3.7. Ieva Vaivadaitė, mokinė.
4. T v i r t i n u Kalėdinių ir geriausių gimnazijos klasių mokinių bei grupių konkursų
nuostatus (pridedama).
5. P a v e d u komisijai I etapo konkursą vykdyti iki 2018 m. gruodžio 18 d., II etapą iki 2019-02-01 - 2019-06-14 pagal patvirtintus nuostatus.
Direktorius
Parengė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
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direktoriaus 2018 m. lapkričio 20 d.
įsakymu Nr. (4.1.)-V2-832-1
KALĖDINIŲ IR GERIAUSIŲ GIMNAZIJOS KLASIŲ MOKINIŲ BEI GRUPIŲ
KONKURSŲ NUOSTATAI
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Organizuojami konkursai skirti įvertinti mokinių mokymosi, sporto, kūrybinius
gebėjimus ir pasiekimus.
2. Šiuos konkursus organizuoja ir vykdo direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.
II.

TIKSLAS

3. Skatinti mokinių gerą mokymąsi, aktyvų dalyvavimą neformaliojo švietimo veiklose,
atsakomybės ir estetinių gebėjimų ugdymą, centro bendruomenės iniciatyvas, kūrybiškumą,
bendravimą ir bendradarbiavimą.
III.

DALYVIAI

4. Konkursuose gali dalyvauti Alytaus profesinio rengimo centro mokiniai ir mokytojai.
IV.

LAIKAS IR VIETA

5. Konkursai vyksta 2018 m. lapkričio 21 d. – 2018 m. gruodžio 18 d. (I etapas) ir 2018
m. lapkričio 21 d. - 2019 m. vasario 1 d. - 2019 m. birželio 14 d. (II etapas).
6. Konkursų rezultatai aptariami ir skelbiami: I etapo - 2018 m. gruodžio 18 d., II etapo
- 2019 m. vasario 4 d., birželio 14 d.
7. Konkurso Mano profesija ir Kalėdos eksponatai demonstruojami skyrių viešosiose
erdvėse (atsakingi ugdymą organizuojantys skyrių vedėjai).
V.

VERTINIMO KRITERIJAI

8. Gražiausios 2018 iniciatyvos – už savanorystės idėjų sklaidą, kūrybiškumą,
masiškumą. Apdovanojami mokytojai ir mokiniai, kurių darbai atitinka išvardytus vertinimo
kriterijus.
9. Mano profesija ir Kalėdos (Kalėdų tematikos gaminiai, susiję su pasirinkta profesija)
– už kūrybiškumą, originalumą, išradingumą, estetinį atlikimą (skiriamos 5 prizinės vietos).
10. Išradingiausiai papuoštas kalėdinis bendrabučio kambarys – už originalius kalėdinius
akcentus, estetinę aplinką. Skiriamos 5 prizinės vietos Pramonės ir prekybos skyriuje bei 2 Statybos technologijų ir verslo skyriuje.
11. Išradingiausiai papuošta kalėdinė klasė – už išradingumą, kūrybiškumą, estetinį
atlikimą skiriamos 4 prizinės vietos Pramonės ir prekybos skyriaus, 3 - Statybos technologijų ir
verslo bei 2 - Paslaugų verslo skyrių mokytojams ir mokiniams.
12. Aktyviausias mokinys 2018 - nominacija skiriama 10-čiai geriausių sportininkų ir
iniciatyviausių mokinių: vertinami mokinių 2018 m. sportiniai pasiekimai, dalyvavimas regiono,
nacionaliniuose renginiuose atstovaujant centrui.
13. Geriausio gimnazijos mokinio rinkimai – apdovanojama 10 geriausių mokinių,
vertinami gimnazijos klasių mokinių pusmečio/metiniai mokymosi pasiekimai (pažangumas ir
lankomumas), dalyvavimas šalies renginiuose, atsižvelgiama į grupės vadovo/kuratoriaus

rekomendaciją. Nominantais tampa ir mokiniai, geriausiai išlaikę brandos egzaminus (valstybinių
egzaminų 60 ir daugiau balų).
14. Geriausios gimnazijos grupės rinkimuose dalyvauja gimnazijos klasės. Vertinami
2018 - 2019 m. m. metiniai grupių mokymosi pasiekimai (grupės pažangumas 100 proc., pažymių
vidurkis ne mažiau kaip 7, aktyvus dalyvavimas Centro renginiuose, neformaliojo švietimo
veiklose, prizinės vietos profesinio meistriškumo konkursuose ir kt. Skiriamos 3 prizinės vietos.
15. Geriausias būsimasis darbuotojas renkamas vertinant mokinių mokymosi
pasiekimus, profesinius įgūdžius, atsižvelgiama į profesijos mokytojo rekomendaciją, amžius - iki
24 metų (gali būti 5 laureatai).
VI. SKATINIMAS
16. Išradingiausiai papuošto kalėdinio bendrabučio kambario, kalėdinės klasės,
nominacijų Mano profesija ir Kalėdos, Gražiausia 2018 metų iniciatyva, Aktyviausias mokinys
2018 laureatai apdovanojami padėkos raštais ir dovanėlėmis kalėdiniame renginyje.
17. Nominacijų Geriausias gimnazijos mokinys, Geriausia gimnazijos grupė nugalėtojai
apdovanojami edukacine išvyka ir padėkos raštais birželio mėnesio. Pusmečio geriausių mokinių
dešimtukas apdovanojamas prizais Vasario 16-ajai skirtame renginyje, puikiai valstybinius brandos
egzaminus išlaikiusiems abiturientams prizai įteikiami rugsėjo pirmosios šventiniame renginyje.
18. Geriausias būsimasis darbuotojas apdovanojamas darbdavių įsteigtais prizais (pagal
profesiją) diplomų įteikimo arba rugsėjo pirmosios šventėje.
___________________

