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ŠIAULIŲ STASIO ŠALKAUSKIO GIMNAZIJOS KONKURSO  

„N“ VARŽYTUVĖS: STRAIKAS AR SPLITAS?“ NUOSTATAI 

  

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos organizuojamo konkurso „N“ varžytuvės: 

straikas ar splitas?“ (toliau – Konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus ir uždavinius, 

dalyvius, konkurso organizavimo, atrankos, vertinimo ir apdovanojimo tvarką. 

2. Konkursą organizuoja Gimnazijos Vaiko gerovės komisija.  

  

II. SKYRIUS  

TIKSLAI, UŽDAVINIAI 

  

3. Konkurso tikslas – gerinti mokinių lankomumą ir didinti jų motyvaciją. 

4. Konkurso uždaviniai:  

4.1.  lavinti gimnazistų socialines ir emocines kompetencijas (savimonę, savitvardą, 

socialinį emocinį sąmoningumą, tarpusavio santykius bei atsakingą sprendimų priėmimą); 

4.2. skatinti klasių vadovus aktyvinti mokyklos nelankymo prevenciją; 

4.3. telkti gimnazijos bendruomenę bendrai veiklai, skatinant mokinius nepraleisti 

pamokų. 

 

III SKYRIUS 

KONKURSO DALYVIAI IR ORGANIZAVIMAS 

  

5. Konkurso dalyviai – Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos I-IV klasių gimnazistai.  

6. Konkursas vyksta 2022 m. lapkričio – gruodžio mėn.   

7. Informaciją apie konkursą gimnazistams perduoda klasių vadovai. Ji bus skelbiama 

mokyklos interneto tinklalapyje www.salkauskis.lt bei išsiųsta gimnazistų tėvams el. dienyne žinute.  

  

IV SKYRIUS 

NUGALĖTOJŲ ATRANKA IR SKELBIMAS 

  

8. Klasių lankomumo rezultatai suvedami kas mėnesį pagal el. dienyno duomenis. Yra 

skaičiuojamos vienam klasės mokiniui tenkančios praleistos pamokos. Geriausiai lankančia klase 

laikoma ta klasė, kurioje per du mėnesius (lapkritį, gruodį) vienam mokiniui praleistų pamokų 

skaičius yra mažiausias. 

9. Geriausiai lankančią klasę nustato Gimnazijos Vaiko gerovės komisija pagal el. 

dienyno ataskaitų duomenis. Rezultatai skelbiami gimnazijos internetinėje svetainėje iki 2023 m. 

sausio 10 d. 

   

V SKYRIUS 

 FINANSAVIMAS 

http://www.salkauskis.lt/
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10. Konkursas finansuojamas iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos 

Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas pagal ERASMUS+ KA1 programos 

projektą „IQ+EQ=laimės architektūra“.  

11. Konkurso prizai:  

11.1. pagrindinis prizas: viena geriausiai lankanti klasė apdovanojama 4 boulingo 

žaidimo bilietais (po 1 valandą „Apollo“ boulinge); 

11.2. du paskatinamieji prizai: dar dvi mažiausiai pamokų praleidusios klasės gauna 

po 2 boulingo žaidimo bilietus (po 1 valandą „Apollo“ boulinge). 

12. Konkurso nugalėtoją apdovanoja Gimnazijos administracija. 

 

_____________________ 

 

 


