PATVIRTINTA
Direktoriaus 2021 m. balandžio 30 d.
įsakymu Nr. O1-136 (BP)

MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA
APDOVANOJIMŲ „MOKYKLOS GERIAUSIEJI“ NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šie nuostatai nustato Mažeikių politechnikos mokyklos organizuojamų mokinių
apdovanojimų „Mokyklos geriausieji“ tikslą, uždavinius, geriausiųjų mokinių atrankos kriterijus bei
apdovanojimo tvarką.
II SKYRIUS
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
2. Tikslas – skatinti mokinius siekti gerų mokymosi rezultatų, kelti mokymosi
motyvaciją, rodyti gerus pavyzdžius mokyklos bendruomenei, pagerbti geriausius mokinius.
3. Uždaviniai:
3.1. Nustatyti ir apdovanoti geriausiai besimokančius, aktyviausiai mokyklos
visuomeninėje veikloje dalyvaujančius mokinius, geriausius savo profesijos žinovus.
3.2. Tęsti susiformavusias Mažeikių politechnikos mokyklos geriausiųjų mokinių
pagerbimo tradicijas.
3.3. Puoselėti glaudžius santykius su mokinių tėvais.
III SKYRIUS
ORGANIZAVIMO TVARKA
4. Apdovanojami I ir II kurso mokiniai (išskyrus baigiamųjų grupių mokinius).
5. Kandidatus nominacijoms kasmet iki gegužės 5 d. teikia grupių auklėtojai.
Užpildytas paraiškas pristato socialiniam pedagogui. Kandidatų skaičius neribojamas.
6. Mokymosi pažangumo vidurkis skaičiuojamas iš I pusmečio ir II pusmečio
signalinio pažymių.
7. Paraiškoje nurodomas nominacijos pavadinimas, kandidato nominacijai vardas,
pavardė ir siūlymo motyvai (3–5 sakiniais apibūdinti kandidato nuopelnus, galima pateikti juos
patvirtinančius dokumentus).
8. Siūlant mokinius nominacijoms būtina atkreipti dėmesį į mokinio elgesį mokykloje,
lankomumą ir pažangumą. Kandidatai negali turėti drausminių nuobaudų.
9. Kandidatūros nominacijoms aptariamos mokyklos vaiko gerovės komisijoje ir
patvirtinamos mokytojų tarybos posėdyje.
IV SKYRIUS
NOMINACIJOS
10. Už gerą mokymąsi (mokinio vidurkis – ne mažiau kaip 8,5).
11. Už aktyvią visuomeninę veiklą (mokinys garsino mokyklos vardą už jos ribų
(renginiuose, konkursuose, olimpiadose), dalyvavo ir padėjo organizuoti mokyklos renginius).
12. Bendrojo ugdymo dalykų mokytojai ir grupių auklėtojai gali pasiūlyti apdovanoti
tam tikro dalyko geriausius žinovus, pavyzdžiui: „Šauniausias fizikas“, „Raštingiausias mokinys“,
„Šauniausias sportininkas“ ir pan.
1

13. Profesinio mokymo dalykų mokytojai ir grupių auklėtojai gali pasiūlyti apdovanoti
tam tikros mokymo programos žinovus, pavyzdžiui: „Geriausias apdailininkas“, „Gabiausias
elektrikas“, „Išradingiausias virėjas“ ir pan.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Šventė „Mokyklos geriausieji“ organizuojama kiekvienais mokslo metais birželio 1
dieną – Vaikų gynimo dienos proga (atsakingi popamokinės veiklos organizatoriai).
15. Į apdovanojimus kviečiami apdovanojamų mokinių tėvai (atsakingi grupių
auklėtojai).
16. Geriausieji mokiniai apdovanojami padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis.

_________________________
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Apdovanojimų „Mokyklos geriausieji“ nuostatų priedas
PARAIŠKA APDOVANOJIMAMS „MOKYKLOS GERIAUSIEJI“
________
Eil.
Nr.

Nominacija

Vardas, pavardė

grupė
Siūlymo motyvai

Pastabos

Grupės auklėtojas ................................................................................................. .
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