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DRUSKININKŲ MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO MENO MOKYKLOS   

MOKINIŲ APDOVANOJIMŲ „ NOMINACIJOS APDOVANOJIMAS“ NUOSTATAI  

  

           I.BENDROSIOS NUOSTATOS  

1. Šie nuostatai reglamentuoja Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos 

mokinių apdovanojimų ,,Mokyklos garbė“ ir „Metų mokinys“  atrankos kriterijus ir rinkimų tvarką.   

2. Apdovanojimo tikslas – įvertinant mokinių mokymosi rezultatus, dalyvavimą konkursuose, 

parodose, pleneruose, įvairiuose renginiuose ir atstovaujant mokyklą mieste, respublikoje ir/arba 

užsienyje, išrinkti geriausius visų ir einamų mokslo metų mokinius bei juos paskatinti, atkreipti 

dėmesį į mokinius, kuriais galėtų didžiuotis visa mokyklos bendruomenė.   

  

        II. KANDIDATŲ  „MOKYKLOS GARBĖ“ ATRANKOS KRITERIJAI   

3.Kandidatams taikomi šie atrankos kriterijai:  

3.1.mokinio visų mokslo metų mokymosi rezultatai;   

3.2.mokinio visų mokslo metų kūrybinės, meninės veiklos rodikliai: dalyvavimas autorinėse ir/arba 

mokyklos, savivaldybės, šalies, tarptautinėse parodose, konkursuose, festivaliuose ir kituose 

renginiuose;   

3.3.mokinio visų mokslo metų dalyvavimas mokyklos gyvenime: akcijose, mokyklos ir miesto 

šventėse, renginiuose;   

3.4.mokinio visų mokslo metų elgesys (elgesys pamokose, pertraukų metu, mokyklos renginiuose);   

3.5.mokinio visuomeniškumas, žmoniškųjų vertybių puoselėjimas per visus mokslo metus;  

3.6.mokyklos įvaizdžio mieste kūrimas per visus mokslo metus.  

  

III. KANDIDATŲ „METŲ MOKINYS“ ATRANKOS KRITERIJAI   

4.Kandidatams taikomi šie atrankos kriterijai:  

4.1.einamų mokslo metų mokinio mokymosi ir rezultatai;   

4.2.einamų mokslo metų mokinio kūrybinės, meninės veiklos rodikliai: dalyvavimas autorinėse 

ir/arba mokyklos, savivaldybės, šalies, tarptautinėse parodose, konkursuose, festivaliuose ir kituose 

renginiuose;   

4.3.einamų mokslo metų mokinio dalyvavimas mokyklos gyvenime: akcijose, mokyklos ir miesto 

šventėse, renginiuose;   

4.4.einamų mokslo metų mokinio elgesys (elgesys pamokose, pertraukų metu, mokyklos 

renginiuose);   

4.5.mokinio visuomeniškumas, žmoniškųjų vertybių puoselėjimas per einamus mokslo metus;  

4.6.mokyklos įvaizdžio mieste kūrimas per einamus mokslo metus.  

 

IV. APDOVANOJIMŲ VYKDYMO TVARKA 

5. Rinkimus organizuoja mokyklos metodinė taryba.  

6.Kandidatūras apdovanojimams siūlo  mokytojai pristatydami trupą kandidato charakteristiką, 

ugdymosi bei konkursų rezultatus, įvairias veiklas. 

7.Kandidatūros svarstomos mokytojų bei metodinės tarybos posėdžių metu. 



8.Kandidatūros svarstomos iki gegužės 1 d.  

9.Apdovanojamų  mokinių sąrašą tvirtina mokyklos direktorius.   

  

V. APDOVANOJIMAI   

10.Apdovanojimai skiriami mokyklos direktoriaus įsakymu.   

11.Apdovanojimas ,,Mokyklos garbė“  įteikiamas mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimo šventėje.  

12.Apdovanojimas „Metų mokinys“  įteikiamas mokyklos mokslo metų pradžios šventėje rugsėjo 1 

dieną.  

VI. REZULTATŲ PASKELBIMAS  

13.Konkurso rezultatai skelbiami mokyklos internetinėje svetainėje. 

 

___________________________ 


