
 

 

  PATVIRTINTA 

Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos 

direktoriaus 2017 m. spalio ____d. 

įsakymu Nr. O-____ 

 

ŠVENČIONIŲ R. ŠVENČIONĖLIŲ MINDAUGO GIMNAZIJOS  

KONKURSO „LAUKO KLASĖ“ 

NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.  Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos (toliau - Gimnazija) konkurso „Lauko klasė“ 

(toliau – Konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja konkurso tikslus, organizavimo, 

vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.  

2. Konkursas organizuojamas nuo 2017 m. spalio 16d. iki 2017 m. lapkričio 17 d. 

3. Konkursą organizuoja Gimnazijos tarybos organizacinė grupė (toliau - 

Organizatorius), kurią sudaro po du kiekvienos atstovaujamos grupės - mokinių, tėvų ir mokytojų 

atstovus ir gimnazijos vadovų atstovas. 

4. Konkurse dalyvauja kiekvienos Gimnazijos klasės komanda (toliau - Komanda) į 

kurią galima įtraukti tėvus, mokytojus, partnerius. 

5. Komandos rengia Lauko klasės projektą (toliau - Projektas); 

6. Konkursu siekiama skatinti bendruomenę rūpintis Gimnazijos aplinka, tausoti 

išteklius, lavinti estetinį aplinkos suvokimą, mokytis dirbti komandoje, stiprinti bendruomenės 

ryšius. 

II. KONKURSO TIKSLAS  

7. Vidiniame Gimnazijos kiemelyje sukurti jaukią ugdymui/-si skirtą erdvę. 

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

8.  Konkurso organizavimo laikotarpiu Komandos parengia Projektą, kurį sudaro: 

8.1. Idėjos aprašymas; 

8.2. Brėžinys; 

8.3. Projekto realizavimo planas; 

8.4. Sąmata. 

9. Iki 2017 lapkričio 10 dienos Projektą pateikia Organizatoriui. 

10.  Organizatorius vertina projektus ir atviru/slaptu balsavimu išrenka nugalėtoją; 

11.  2017 m. lapkričio 17 d. Organizatorius skelbia konkurso rezultatus ir apdovanoja 

nugalėtojus. 

IV. KONKURSO SĄLYGOS 

12.  Lauko klasei keliami reikalavimai: 

12.1. turi tilpti iki 26 asmenų; 

12.2. turi būti stogas, apsaugantis nuo kritulių; 

12.3. turi būti numatytos sėdimos vietos; 

12.4. turi būti galimybė pastatyti kilnojamą lentą arba ekraną; 

12.5. statinys turi būti pagamintas iš perdirbamų, (ir/arba) jau naudotų medžiagų (jei tik 

tai įmanoma) ar konstrukcijų; 

12.6. turi derėti prie Gimnazijos aplinkos ir pastatų; 

12.7. būti estetiška tiek iš išorės, tiek iš vidaus; 

12.8. reikalui esant lengvai išmontuojama ir perkeliama į kitą vietą; 
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12.9. konstrukciškai nesudėtinga, kad projektą galėtų įgyvendinti mokiniai (abiturientai, 

pasirinkę technologijų mokyklinį brandos egzaminą, etc.); 

12.10. surenkant konstrukciją nereikėtų kėlimo ar kitokių mašinų ar įrenginių. 

V. VERTINIMO KRITERIJAI 

13.  Suprojektuota klasė atitinka konkurso sąlygas (žr. 12 punktas); 

14.  Pateiktos visos projekto sudedamosios (žr. 8 punktas); 

15. Komanda realizavimo plane numato, kas galėtų įgyvendinti jų Projektą: projekto 

tikslinimo, medžiagų tiekimo, gamybos, surinkimo etapus; 

16.  Projektas nereikalauja ar reikalauja kiek įmanoma mažesnio finansavimo iš 

Gimnazijos lėšų; 

17.  Projektas parengtas kruopščiai, pateiktas estetiškai. 

18. Į Komandos darbą įsitraukta kiek įmanoma platesnis ratas narių (mokinių, mokytojų 

tėvų, partnerių) ir projekto idėjos aprašyme ar realizavimo plane atsispindi jų indėlis; 

VI. KONKURSO NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 

19.  Komanda nugalėtoja apdovanojama Konkurso diplomu, o Projektą įgyvendinus ir 

kelione; 

20.  „Lauko klasė“ paženklinama lentele įrašant nugalėjusią klasę ir metus. 

21.  Komandos užėmusios II ir III vietas apdovanojamos Konkurso diplomais. 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

22.  Organizatorius neatsako už projekto rengimo metu patirtas išlaidas ir jų 

nekompensuoja; 

23.  Organizatorius pasilieka teisę keisti konkurso sąlygas, apie tai informuodamas 

konkurso dalyvius. 

 

__________________________ 

 


