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ŠIAULIŲ MIESTO MOKYKLŲ 8 – 11 KLASIŲ KONKURSO  

„AŠ – LYDERIS“ NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Konkurso tikslas – skatinti mokinių mokymosi motyvaciją, pilietinį aktyvumą, nuteikti 

moksleivius sėkmingam mokymuisi, aktyviam ir kūrybingam dalyvavimui miesto pilietiniame, 

kultūriniame bei sportiniame gyvenime. 

2. Konkurse gali dalyvauti visų tipų bendrojo lavinimo mokyklų 8–11 klasių mokiniai. 

3. Konkurso atrankos kriterijai – labai geri mokymosi, sporto, meninės ir kitos popamokinės 

veiklos pasiekimai, pilietinis aktyvumas. 

 

 

 II. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

4. Mokyklų lyderių konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos Seimo narys Valerijus 

Simulik, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius. 

5. Konkursas vyksta dviejose amžiaus grupėse: 8–9, 10–11 klasių mokiniams. 

6. Iš kiekvienos amžiaus grupės mokyklose pagal pirmojo pusmečio (arba 1 ir 2 trimestrų) 

rezultatus naudojant pridedamą taškų skaičiavimo sistemą iki balandžio 4 d. išrenkama po vieną 

daugiausiai taškų surinkusį atitinkamos grupės mokinį ar mokinę. 

7. Mokinys dalyvauti šiame konkurse gali tik vieną kartą. 

8. Mokyklos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriui pateikia konkursą 

mokykloje laimėjusių mokinių veiklos aprašus (-ą), patvirtintus mokyklos direktoriaus (1 priedas). 

9. Mokyklų lyderių rinkimus mokyklose organizuoja mokyklos Mokinių taryba ar kita 

mokinių savivaldos institucija, jeigu jos nėra – Mokyklų tarybų mokinių atstovai ar specialiai tam 

sudaryta mokinių komisija. 

10. Mokyklos lyderių rinkimuose negali dalyvauti mokiniai, kurie nesilaiko mokyklos 

Mokinių taisyklių/nuostatų, neatlieka jiems skirtų mokinio pareigų.   

 

 

III. KONKURSO NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 

 

           11. Mokyklų lyderių konkursas organizuojamas rėmėjų lėšomis. 

           12. Išrinktieji mokyklų lyderiai apdovanojami konkurso organizatorių ir rėmėjų prizais. 

 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Šiaulių miesto mokyklų 8 – 11 klasių 

konkurso „Aš – lyderis“ nuostatų 

1 priedas 

 

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO MOKYKLŲ 8 – 11 KLASIŲ KONKURSO „AŠ – LYDERIS“  

DALYVIO VEIKLOS APRAŠAS 

 

 

Mokykla  

Mokinio vardas, 

pavardė 
 

Klasė  

Aprašą parengė 

(pedagogo pareigos, 

dėstomas dalykas, 

vardas, pavardė) 

 

Trumpas dalyvio 

veiklos pristatymas 

 

 

Vertinamos veiklos sritys 

Už 

įvykdytą 

veiklą 

skiriami 

taškai 

Veiklą įrodantys faktai (išlaikoma 

numeracija, nurodama data, veikla) 

Surinkti 

taškai 

1. MOKYMOSI REZULTATAI 

1.1. Už metinio trimestro 

pažymių vidurkį, padaugintą 

iš 10 (pvz. 9,6 x 10 = 96).  
X 

  

2. DALYVAVIMAS ŠALIES DALYKINIUOSE RENGINIUOSE 

Už kiekvieną 

pasiekimą/dalyvavimą šalies 

moksleivių olimpiadoje, 

konkurse, varžybose (žr. 

Švietimo ir mokslo 

ministerijos olimpiadų ir 

konkursų grafiką): 

2.1. laimėjus 1 – ąją vietą 

(laureato vardą) 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

  

2.2. laimėjus 2 - ąją vietą 25 
  

2.3. laimėjus 3 – ąją vietą 
20 

  

2.4. dalyvavus renginyje 10   



3. DALYVAVIMAS TARPTAUTINIUOSE IR KITUOSE ŠALIES, APSKRITIES 

RENGINIUOSE (ne Švietimo ir mokslo ministerijos organizuotuose renginiuose) 

Už kiekvieną 

pasiekimą/dalyvavimą 

tarptautiniuose, šalies, 

apskrities bei kituose 

konkursuose, olimpiadose, 

varžybose ir kt.: 

3.1. laimėjus 1-ąją vietą 

(laureato vardą) 

 

 

 

 

 

 

 

25 

  

3.2. laimėjus 2-ąją vietą 20 
  

3.3. laimėjus 3-ąją vietą 15 
  

3.4. laimėjus specialųjį prizą, 

nominaciją 
10 

  

3.5. dalyvavus renginyje 5 
  

4. DALYVAVIMAS ŠIAULIŲ MIESTO RENGINIUOSE 

Už kiekvieną 

pasiekimą/dalyvavimą Šiaulių 

miesto konkursuose, 

olimpiadose, varžybose ir kt. 

renginiuose: 

4.1. laimėjus 1-ąją vietą 

(laureato vardą) 

 

 

 

 

 

20 

  

4.2. laimėjus 2-ąją vietą 15 
  

4.3. laimėjus 3-ąją vietą 10 
  

4.4. laimėjus specialųjį prizą, 

nominaciją 
5 

  

4.5. dalyvavus renginyje. 3 
  

5. DALYVAVIMAS SAVIVALDOJE 

5.1. Aktyvus dalyvavimas 

Lietuvos mokinių parlamento 

veikloje (LMP). 
30 

 

 

 

 

 

 

5.2. Aktyvus dalyvavimas 

Lietuvos moksleivių sąjungos 

veikloje (LMS, Šiaulių 

miesto mokinių savivaldoje). 

25 

 

 

 

 

 

 

5.3. Vadovavimas mokyklos 

mokinių savivaldai. 20 
  

5.4. Aktyvus dalyvavimas 

Mokyklos tarybos veikloje. 15 

  



5.5. Aktyvus dalyvavimas 

mokyklos savivaldoje.  10 
  

5.6. Stropiai ir kūrybiškai 

klasės bendruomenėje 

atliekamos pareigos. 
5 

  

6. UŽ DALYVAVIMĄ POPAMOKINĖJE VEIKLOJE 

6.1. Už popamokinės veiklos 

inicijavimą ir organizavimą ir 

kt. iniciatyvas  
(už kiekvieną savo iniciatyva 

organizuotą renginį) 

20 

  

6.2. Už prevencinės veiklos 

organizavimą, kt. iniciatyvas 
(už kiekvieną organizuotą renginį ar 

kt. iniciatyvą) 

20 

  

6.3.Už aktyvų dalyvavimą 

socialinėje veikloje (globa, 

parama, pagalba ir kt. veikla, 

iniciatyvos (už kiekvieną veiklą) 

15 

  

6.4. Už aktyvų dalyvavimą 

tarptautinėje, šalies, Šiaulių 

miesto projektinėje veikloje 
10 

  

7. UŽ DALYVAVIMĄ NEFORMALIOJO UGDYMO PROGRAMOSE  

7.1. Už aktyvų dalyvavimą 

šalies neformaliojo ugdymo 

veikloje  
(pvz.: Neakivaizdinėje jaunųjų 

fizikų mokykloje ir kt.) 

25 

  

7.2. Už aktyvų dalyvavimą 

Šiaulių miesto neformaliojo 

ugdymo veikloje 
20 

  

7.3. Už aktyvų dalyvavimą 

mokyklos neformaliojo 

ugdymo veikloje 
15 

  

8. UŽ EMBLEMOS  ŠIAULIŲ MIESTO MOKYKLŲ MOKINIŲ KONKURSO „AŠ – 

LYDERIS“ SUKŪRIMĄ IR PATEIKIMĄ 

Už dalyvavimą. 10 
  

Iš viso surinktų taškų suma  

 

_______________________ 

 

 

 

________________________ direktorius _______________  __________________________ 
      (mokyklos pavadinimas)                     (parašas)  (vardas, pavardė) 


