
PATVIRTINTA
Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus 
gimnazijos direktoriaus 
2013 m. balandžio 15 d.
įsakymu Nr. V-40

METŲ MOKINIO RINKIMŲ NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie konkurso nuostatai reglamentuoja Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos 
(toliau – Gimnazijos) konkurso ,,Metų mokinys“ atrankos kriterijus ir rinkimų tvarką.

2. Konkurso tikslas – įvertinant mokinių akademinės, sportinės, meninės ir visuomeninės 
veiklos pasiekimus, išrinkti geriausius metų mokinius ir juos paskatinti.

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

II. KANDIDATŲ ATRANKOS KRITERIJAI

5. Kandidatams taikomi šie atrankos kriterijai:
5.1.  mokinio akademinės veiklos rodikliai: olimpiadų, konkursų ir mokymosi rezultatai;
5.2. mokinio gimnazijos lankomumo rezultatai;
5.3. mokinio sportinės veiklos rodikliai: Gimnazijos ir asmeniniai varžybų rezultatai;
5.4. mokinio meninės veiklos rodikliai: dalyvavimas autorinėse ir Gimnazijos /rajono/šalies 

parodose, mugėse, konkursuose;
5.5. mokinio  dalyvavimas  Gimnazijos  gyvenime:  konkursuose,  akcijose,  šventėse, 

renginiuose;
5.6. mokinio elgesys (elgesys pamokose, pertraukų metu, Gimnazijos renginiuose);
5.7. mokymosi sutarties reikalavimų laikymasis.

III. PREMIJOS SKYRIMO TVARKA

6. Rinkimus organizuoja  gimnazijos Metodinė taryba.
7.  Kandidatūras konkursui gali  siūlyti  gimnazijos administracija,  mokytojai,  mokiniai,  jų 

tėvai,  Gimnazijos  savivalda  -   mokinių  taryba,  mokytojų  taryba,  gimnazijos  taryba  Gimnazijos 
internetinėje svetainėje, TAMO, nurodant mokinio vardą, pavardę, mokinio nuopelnus, už kuriuos 
siūloma skirti premiją.

8. Kandidatūros teikiamos iki  balandžio 20 dienos Metodinės tarybos pirmininkui. 
9.  Kandidatūras  svarsto  Metodinė  taryba  posėdyje,  posėdis  protokoluojamas.  Posėdis 

laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja 2/3 komisijos narių.
10.  Metodinė  taryba  apibendrina  kandidatų  rezultatus,  praneša  Gimnazijos  direktoriui 

nugalėtojo vardą ir pavardę. 
11.  Kelių  mokinių,  surinkusių  vienodai  balsų,  paraiškas  pildo  klasių  vadovai  ir  teikia 

Metodinei tarybai.  
IV.  APDOVANOJIMAI

12. Metų mokinio vardas ir apdovanojimas skiriamas Gimnazijos direktoriaus įsakymu.
13.  Rinkimų  nugalėtojui  įteikiama  „Metų  mokinio“  premija,  diplomas,  o  jo  tėvams  – 

padėkos raštas.

V. KONKURSO REZULTATŲ PASKELBIMAS

14.  Rinkimų  rezultatai  skelbiami  iki  einamųjų  metų  gegužės  3  d.  Gimnazijos  interneto 
svetainėje.



VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

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

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



ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA

PARAIŠKA
RINKIMŲ „METŲ MOKINYS“ KANDIDATAMS

1. Vardas, pavardė.
2. Klasė. 
3. Kandidato charakteristika (rašo klasės vadovas).
4. Kandidato akademinės veiklos rodikliai: egzaminų, olimpiadų, konkursų ir mokymosi rezultatai; 
pusmečių, metiniai rezultatai.
5. Kandidato gimnazijos lankomumo rezultatai.
6. Kandidato sportinės veiklos rodikliai (mokyklos ir asmeniniai varžybų rezultatai).
7.Kandidato  meninės  veiklos  rodikliai  (dalyvavimas  autorinėse  ir  mokyklos/  šalies  parodose, 
mugėse, konkursuose).
8.  Kandidato  visuomeninės  veiklos  rodikliai  (dalyvavimas  konkursuose,  akcijose,  šventėse, 
renginiuose).
9. Elgesio rodikliai (elgesys pamokose , pertraukų metu, mokyklos renginiuose).
10. Mokymosi sutarties reikalavimų laikymasis.

Klasės auklėtojas (vardas, pavardė, parašas)
20....... m                                 mėn. ...... d.


