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PRIENU R. JIEZNO GIMNAZIJOS

MOKINIV PAZANGOS PREMIJU SKYRIMO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Prienq r. Jiezno gimnazijos mokiniq paZangos premijos nuostatai (toliau - Nuostatai)

reglamentuoja 5-8 ir gimnazijos I-IV klasiq mokiniq mokymosi paZangos vertinim4, vertinimo

proceso dalyvius ir jq vaidmenis.

2. PaZangos premijas steigia Gimnazijos direktorius ir kiti remejai.

3. PaZangos premrjq tikslas - siekti individualios mokinio paZangos bei didinti toki4 paZang4

darandiq mokiniq skaidiq Gimnazij oj e.

4. Premijq dydis - 60 eury (dvi premijos po 30 eun+). Kiekvienais metais skiriama viena arba dvi

premijos.

II. KANDIDATV PREMIJAI GAUTI ATRANKOS KRITERIJAI

5. Kandidatams Premijai gauti taikomas tik vienas atrankos kriterijus - individuali paLanga,

skaidiuojant j4 pagal dviejq i5 eiles mokslo metq vidurkius (penktos klases mokiniq paLanga

skaidiuojamapagal einamqjq mokslo metq I-ojo ir II-ojo pusmediq vidurkius).

III. PREMIJOS SKYRIMO TVARKA

6. Kandidattiras Premijoms turi teisg sitilyti 5-8 ir gimnazijos I-IV klasiq aukletojai, uZpildydami

paraiSk4 (1 priedas). Parai5koje teikiama vieno didZiausi4 individualiqpfrtrrgqpadariusio klases

aukletinio kandidatrlra.

7. KandidatUros teikiamos mokyklos direktoriui kiekvienq metq birZelio menesi (ne veliau kaip per

vienq savaitg po metiniq ivertinimq i5vedimo). Gautos paraiSkos registruojamos Gimnazijos

raStineje.

8. Premijos skyrim4 svarsto Premijos skyrimo komisija (toliau - Komisija) kiekvienq metq birZelio

menesi. I jos sudeti ieina Gimnazijos direktorius, uZ mokirtiq mokymosi rezultatq gerinim4

atsakingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui, Gimnazijos tarybos pirmininkas, tdvq komiteto

pirmininkas, teikg parai5kas klasiq aukletojai. Komisijos sudetis gali bfrti keidiama, keidiant

nuostatus.
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9. Komisijos posedZiai teiseti, jeigu juose dalyvauj a ne maaiau kaip puse Komisijos nariu.
Komisijos sprendimai priimami konsensuso btdu.

10. Komisijos sprendim4 del apdovanojimo Premija tvirtina Gimnazijos direktorius.

1 1. Premija skiriama Gimnazijos direktoriaus isakymu ir teikiama per naujq mokslo metq pradZios

Sventg - Rugsejo 1-qi4. Kartu su premija iteikiamas padekos rastas.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. Informacija apie apdovanotus Premija mokinius skelbiama Gimnazijos svetaineje

http ://www j iezno gimnazij a.ltl.

13' Visiems mokiniams, kuriq kandidatEras teike aukletojai Premijai gauti, yra iteikiami padekos

ra5tai.

14. Esant reikalui, Nuostatai gali bfti,papildomi ir tobulinami.

15. Informacija tevams (globejams, rtipintojams), mokiniams skelbiama gimnazijos internetiniame

puslapyje.



Prienq r. Jiezno gimnazijos
Mokiniq paZangos premijos
skyrimo nuostatq priedas

PRIENU R. JIEZNO GIMNAZIJA

PARAISKA

DEL MOKINIV PAZANGOS PREMIJOS SKYRIMO

G;6
Mokinio vardas, pavard6

KlasO

Kandidato charakteristika (akfii veikla gimnazijos, rajono, respublikos renginiuose,

pasiekimai, laimOjimai)

Kandidato pradjusiq mokslo metq metinis vidurkis

Kandidato einamqjq mokslo metq metinis vidurkis

Kandidato individuali paianga

Klases aukletojas

(paraSas) (vardas, pavarde)

MOKINIO KANDIDATURA SU KLASES MOKINIAIS APTARTA

201 ... m. .......................men. .... d. klases valandeleje.

balo.


