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KONKURSO „METŲ MOKINYS“ NUOSTATAI  

 

Konkurso tikslas – įvertinti ir paskatinti geriausiai besimokančius ir aktyvius „Versmės“ 

gimnazijos mokinius, pasiekusius laimėjimų įvairiuose tarptautiniuose, nacionaliniuose, 

savivaldybės konkursuose, olimpiadose, akcijose, konferencijose ar varžybose. Konkurso metu 

skelbiamas ir Metų mokytojas.  

Paskatinimo forma: nominacija „Metų mokinys“ (pagrindinė nominacija, skiriama 

statulėlė), nominacija „Metų sportininkas“, nominacija „Metų menininkas“, nominacija „Metų 

visuomenininkas“, nominacija „Metų mokytojas“ (kandidatą siūlo mokiniai, mokinių tėvai per 

TAMO sistemą), padėkos raštai, prizai. 

 

I. KONKURSO SĄLYGOS. 

1. Konkurse gali dalyvauti Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos mokiniai. 

2. Vertinami 1-3 klasių mokinių pasiekimai tik už praėjusius mokslo metus, 4 klasių mokinių – ir 

už einamuosius mokslo metus. 

3. Vertinami mokiniai, dalyvavę individualiuose ir komandiniuose konkursuose, akcijose, 

konferencijose, projektuose, varžybose ir olimpiadose.  

4. Pagrindinė nominacija „Metų mokinys“. 

5. Kandidatų sąrašus parengia socialinis pedagogas, remdamasis lyderių sąrašu.  

6. Rekomendacijas (jei reikia) su papildoma informacija parengia klasių auklėtojai ir pristato 

direktoriaus pavaduotojui ugdymui ne vėliau kaip 2 savaitės iki renginio datos.  

 

 

II. MOKINIŲ VERTINIMAS PAGAL LAIMĖJIMUS.  

 

7. Nominacija „Metų mokinys“ (už akademinius pasiekimus): 

7.1. Tarptautinės chemijos, fizikos, informatikos, matematikos, astronomijos, filosofijos, užsienio 

kalbų olimpiados, tarptautiniai debatų konkursai ir kt. 

7.2. Švietimo ir mokslo ministerijos organizuojamos olimpiados ir kiti renginiai – užsienio kalbų 

olimpiados, oratorių, filosofijos olimpiados, fizikos olimpiados ir čempionatai, chemijos, 

matematikos, geografijos, istorijos, biologijos, informatikos olimpiados, Č.Kudabos geografijos 

konkursas, akademiko J. Janicko chemijos konkursas, ekonomikos olimpiados ir kt.  

7.3. Savivaldybės organizuojamos olimpiados ir kiti renginiai – užsienio kalbų olimpiados, oratorių, 

filosofijos olimpiados, fizikos olimpiados ir čempionatai, chemijos, matematikos, geografijos, 

istorijos, biologijos, informatikos, K.Baršausko fizikos konkursas, filologų konkursas (tik kalbos ir 

literatūros mokslo sekcija), ekonomikos ir kitų mokomųjų dalykų olimpiados.  

7.4. Tarptautiniai ir nacionaliniai jaunųjų mokslininkų konkursai.  

7.5. Neformaliųjų judėjimų, švietimo ir kultūros įstaigų organizuojami konkursai, konferencijos, 

olimpiados, akcijos, renginiai ir kt. 

8. Nominacija „Metų menininkas“ (už pasiekimus mene ir kūryboje): 

8.1.Tarptautiniai, nacionaliniai, regioniniai, savivaldybės konkursai;  

8.2.Aktyvi kūrybinė ir meninė veikla gimnazijoje.  

9. Nominacija „Metų sportininkas“ (už pasiekimus sporte): 



9.1.Tarptautinės, šalies, savivaldybės sporto varžybos, olimpiniai festivaliai, sporto žaidynės, 

kuriose atstovauja Elektrėnų „Versmės“ gimnazijai;  

9.2.Aktyvi sportinė veikla gimnazijoje (varžybų organizavimas, teisėjavimas varžybose ir kt.) 

10. Nominacija „Metų visuomenininkas“ (už visuomeninę veiklą): 

10.1.Organizavimas ar inicijavimas visuomeninių projektų, skirtų skatinti pilietiškumą, 

bendruomeniškumą, mažinti socialinę atskirtį, skatinti savanoriškumo idėją, aktualizuoti problemas, 

puoselėti kultūrą, šviesti visuomenę, vykdyti grėsmių prevenciją, apsaugoti gyvūnus, gamtą ir pan.  

10.2.Visuomeninių projektų, skirtų bendruomenės gyvenimo sąlygoms gerinti, miesto, rajono ar 

gyvenvietės apylinkėms gražinti, tvarkyti, iniciavimas ar organizavimas; 

10.3.Publikacijų, straipsnių spaudoje rašymas ar reportažų rengimas siekiant atkreipti visuomenės 

dėmesį į įvairias problemas, aktualijas; 

10.4.Aktyvus dalyvavimas tarptautiniuose ar nacionaliniuose visuomeniniuose projektuose, jų 

organizavimas ar iniciavimas; 

10.5.Aktyvus dalyvavimas moksleivių savivaldos organizacijose, Lietuvos mokinių parlamente, 

Lietuvos moksleivių sąjungoje ar kitose visuomeninėse organizacijose;  

10.6.Kandidatus teikia mokinių taryba arba direktoriaus pavaduotojas ugdymui, kuruojantis 

mokinių tarybos veiklą.  

 

 

III. KONKURSO NUGALĖTOJO SKELBIMAS. 

 

11. Darbo grupę konkursui organizuoti tvirtina gimnazijos direktorius.  

12. Darbo grupė skaičiuoja balus tokia tvarka:  

 

Konkursų, olimpiadų, varžybų 

etapai 

Laimėta vieta Skiriami balai 

Savivaldybės turas  I vieta 30 

 II vieta 20 

 III vieta 10 

Regioninis turas  I vieta 60 

 II vieta 50 

 III vieta 40 

Respublikinis turas  I vieta 90 

 II vieta 80 

 III vieta 70 

Tarptautinis turas  I vieta 120 

 II vieta 110 

 III vieta 100 

Padėkos, pažymos, sertifikatai (jei 

nenurodyta vieta);  

Tarptautinis renginys 20 

 Respublikinis renginys 15 

 Regioninis renginys    10 

 Savivaldybės renginys 5 

Padėkos, pažymėjimai, diplomai  Privačių iniciatyvų, 5-15 



organizacijų, asociacijų, 

internetinių konkursų, pvz. 

„Olimpis“, „Tavo žvilgsnis“, 

„Kalbų kengūra“ ir kt. 

 

13. Darbo grupė priima sprendimą dėl nominacijų (mokiniams, mokytojui) skyrimo ir paskelbia 

šventės metu.  

 

IV.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS. 

14. Nominacija „Metų mokinys“, „Metų menininkas“, „Metų sportininkas“, „Metų 

visuomenininkas“, „Metų mokytojas“ tam pačiam asmeniui gali būti skirta ne dažniau kaip 

vieną kartą per ketverius metus.  

____________________________________ 

 

 


