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METŲ MOKYTOJO RINKIMŲ NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos (toliau – Gimnazijos) Metų mokytojo 
rinkimų nuostatai  reglamentuoja  Metų  Mokytojo  atrankos (toliau  -   rinkimų)  kriterijus  ir  Metų 
Mokytojo premijos (toliau – Premijos) skyrimo tvarką.

2.  Premiją steigia Gimnazijos taryba ir Direktorius. Rinkimų iniciatorius - Gimnazijos taryba, 
organizatorius – Gimnazijos metodinė taryba (toliau – MT).  

3.  Premijos  tikslas  –  įvertinti  mokytojų  pedagoginės,  kūrybinės,  visuomeninės  veiklos 
rezultatus ir skatinti juos kūrybinei iniciatyvai.

4.  Premija  skiriama  mokytojams  už  nuopelnus  jų  praktinėje  veikloje,  indėlį  į  Gimnazijos 
gyvenimą, demokratinės kultūros, bendražmogiškųjų ir pilietinių vertybių puoselėjimą.

5.  Premijų skaičius ir forma (piniginė ar daiktinė išraiška) nustatoma Gimnazijos taryboje. 
6.  Premija įsteigta iš rėmėjų, 2 proc. lėšų.

II. KANDIDATŲ PREMIJAI GAUTI ATRANKOS KRITERIJAI

7.  Kandidatams premijai gauti taikomi atrankos kriterijai:
7.1 bendražmogiškųjų vertybių  diegimas,  kuriant  atvirą  mokyklą,  mokiniams sudarant  lygias 

mokymosi ir socialines pedagogines sąlygas;
7.2 humanizmo principais  grįsta  elgsena:  pilietiškai  aktyvi  veikla;  drąsi,  pripažinta  praktika; 

kūrybinga  veikla  ugdymo  procese;  lyderystė  gimnazijoje;  talka  kolegoms;  sėkmingas 
bendradarbiavimas;

7.3 mokytojo praktinės veiklos rodikliai: mokytojo ir jo ugdomų mokinių pasiekimai ir pažanga 
(įvairių rajono, respublikos olimpiadų, konkursų, parodų, sėkmingo ugdymo (-si) rezultatai);

7.4 aktyvus ir kūrybiškas darbas gimnazijos ir visuomeninėje veikloje;
7.5  mokytojo mokymo metodiniai  darbai (dalyvavimas parodose, mokymo priemonės ir kt.), 

patirties sklaida, dalyvavimas projektuose.

III. PREMIJOS SKYRIMO TVARKA

8.  Kandidatūras premijai turi teisę siūlyti Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos 
bendruomenės nariai: mokiniai, mokinių tėveliai, gimnazijos mokytojai, administracija. 

9.  Kandidatūros  teikiamos  iki   balandžio  20  dienos,  gimnazijos  internetinėje  svetainėje, 
TAMO, nurodant  mokytojo  vardą,  pavardę,  mokomąjį  dalyką,  mokytojo  nuopelnus,  už  kuriuos 
siūloma skirti premiją.

10. Gautus  balsavimo  rezultatus  MT  apibendrina,   prioriteto  tvarka  atrenka  mokytoją 
(mokytojus), surinkusį(ius) daugiausiai balsų ir teikia GT tvirtinti. 

11. MT posėdžiai teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai MT narių. 
12. MT suskaičiuoja balsavimo rezultatus  ir  prioriteto  tvarka atrenka mokytoją  (mokytojus), 

surinkusį(ius) daugiausiai balsų.
13. Metų Mokytojui (Mokytojams) MT nutarimu ir direktoriaus įsakymu skiriama pinigine ar 

daiktine forma išreikšta Premija Gimnazijos dienos proga. 
14. Metų  Mokytoju  nominuotas  mokytojas  negali  dalyvauti  Metų  mokytojo  rinkimuose 

artimiausius trejus metus.



IV.  APDOVANOJIMAI

      15. Metų Mokytojo vardas ir apdovanojimas skiriamas Gimnazijos direktoriaus įsakymu.
      16. Rinkimų nugalėtojui įteikiama „Metų mokytojo“ premija, diplomas.

V. RINKIMŲ REZULTATŲ PASKELBIMAS

 17.  Rinkimų rezultatai  skelbiami  iki  einamųjų  metų  gegužės  3 d.  Gimnazijos  internetinėje 
svetainėje.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

       18. Asmenų,  apdovanotų premija,  apskaitą  tvarko Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus 
gimnazijos direktorius.

PRITARTA
Gimnazijos metodinės tarybos 2013-04-15 posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolas Nr.5)


