PATVIRTINTA
Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos
direktoriaus 2018 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V- 51
KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
GERIAUSIO METŲ MOKINIO RINKIMŲ NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Metų mokinio rinkimų nuostatai aprašo kasmetinių geriausio mokinio Kalvarijos sav.
Jungėnų pagrindinėje mokykloje atrankos kriterijus ir rinkimų tvarką.
2. Metų mokinio rinkimų tikslas - puoselėti mokinių vidinę kultūrą, kaip mokyklos
bendruomenės vertybę, siekiant mokinio asmenybės brandos.
3. Metų mokinio rinkimų uždaviniai:
3.1. įvertinti mokinių akademinius ir neakademinius pasiekimus bei išskirtines asmenines
savybes;
3.2. skatinti mokinių lyderystės, atsakomybės, pasididžiavimo savo mokykla jausmus.
4. Rinkimų organizavimas ir geriausio mokinio apdovanojimas siejamas su mokyklos
įvaizdžio formavimu ir tradicijų puoselėjimu.
5. Rinkimai organizuojami kiekvienų mokslo metų pabaigoje. Rinkimuose dalyvauja 1-4, 5-8
ir 9-10 klasių koncentrų mokiniai.
II. KANDIDATŲ ATRANKOS KRITERIJAI
6. Kandidatams taikomi šie atrankos kriterijai:
6.1. Pažymių vidurkis ne žemesnis kaip 9.
6.2. Dalyvavimas savivaldybės, šalies, tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose, laimėjimai
juose.
6.3. Dalyvavimas neformaliojo ugdymo būreliuose mokykloje ir už jos ribų.
6.4. Iniciatyvos, įtakojusios klasės, mokyklos gyvenimą.
6.5. Dalyvavimas visuomeninėse organizacijose.
6.6. Socialinė-pilietinė, savanorystės veikla.
6.7. Dalyvavimas projektuose.
6.8. Asmeniniai gebėjimai.
6.9. Pagyrimai ( fiksuoti oficialiuose dokumentuose).
6.10. Mokinio elgesys (elgesys pamokose, pertraukų metu, mokyklos renginiuose).
6.11. Mokinio mokyklos lankomumo rezultatai.
6.12. Mokymosi sutarties reikalavimų laikymasis.
III. RINKIMŲ ORGANIZAVIMAS
7.Rinkimai organizuojami keliais etapais.
7.1. paskelbiama apie metų mokinio rinkimus mokyklos internetinėje svetainėje ir mokyklos
informaciniuose stenduose;
7.2. rinkimų organizavimo ir vykdymo komisiją sudaro mokyklos tarybos nariai (3 tėvų
atstovai ir 3 mokytojų atstovai)..
8. Kandidatus, kurie gali būti verti Metų mokinio vardo, teikia klasės auklėtojas.
9. Kandidatūros teikiamos iki gegužės 25 dienos organizavimo ir vykdymo komisijai.
10. Iki gegužės 30 dienos komisija patikrina, ar siūlomi kandidatai atitinka išvardintus Metų
mokinio kriterijus ir organizuoja balsavimą.
11. Komisijos nariai rašo protokolą , pasirašo už duomenų tikrumą, esant vienodam balsų
skaičiui pirmumą lems komisijos pirmininko nuomonė apie kandidatą.
12. Metų mokiniai paskelbiami mokslo metų pabaigos šventėje. Metų mokinių vardai ir
apdovanojimai skiriami mokyklos direktoriaus įsakymu. Nugalėtojams įteikiami „Metų mokinio“ diplomai ir
atminimo dovanos, o jų tėvams - padėkos raštai.
____________________________________________________

KALVARIJOS SAV. JUNĖNŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
PARAIŠKA RINKIMŲ „METŲ MOKINYS“
KANDIDATAMS
1. Vardas, pavardė.
2. Klasė.
3. Kandidato akademinės veiklos rodikliai: NMPP, olimpiadų, konkursų ir mokymosi rezultatai; trimestrų,
metiniai rezultatai.
4. Kandidato mokyklos lankomumo rezultatai.
6. Kandidato dalyvavimas neformaliojo ugdymo būreliuose mokykloje ir už jos ribų.
7. Kandidato visuomeninės veiklos rodikliai (dalyvavimas konkursuose, akcijose, šventėse, renginiuose).
8. Elgesio rodikliai (elgesys pamokose, pertraukų metu, mokyklos renginiuose).
9. Mokymosi sutarties reikalavimų laikymasis.

Klasės auklėtojas
(vardas, pavardė, parašas)
___________________________________________

