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KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS  

METŲ MOKYTOJO RINKIMŲ NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos metų mokytojo vardo 

suteikimo ir premijos skyrimo nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Kelmės rajono 

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos metų mokytojo atrankos kriterijus ir premijos skyrimo 

tvarką. 

2. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos metų mokytojo (toliau – Metų 

mokytojas) vardas suteikiamas ir premija skiriama Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos 

gimnazijos mokytojams, švietimo pagalbą teikiantiems specialistams už nuopelnus praktinėje 

pedagoginėje ir metodinėje veikloje, mokinių pasiekimus, indėlį į švietimo proceso įgyvendinimą, 

demokratinės kultūros ir pilietinių vertybių ugdymą. 

3. Metų mokytojo vardo suteikimo ir premijos skyrimo tikslas – įvertinti Kelmės 

rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos Mokytojų kompetencijas, veiklos rezultatus ir 

skatinti jų profesinę bei kūrybinę iniciatyvą. 

4. Metų mokytojo vardą suteikia ir premiją skiria Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos 

Raganos gimnazija. 

5. Metų mokytojui įteikiama premija ir padėkos raštas: 

5.1. kasmet skiriama 100 Eur premija; 

5.2. premija mokama iš Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos rėmėjų 

bei 1,2% lėšų. 

 

II SKYRIUS 

KANDIDATŲ ATRANKOS KRITERIJAI 

 

6. Kandidatams, pretenduojantiems gauti Metų mokytojo vardą ir apdovanojimus, 

taikomi tokie atrankos kriterijai:  
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6.1. praktinės veiklos rodikliai: kandidato ugdomų mokinių pasiekimai šalies ir 

tarptautinėse olimpiadose, konkursuose, čempionatuose, parodose ir varžybose (prizininkai, 

laimėtojai, diplomantai, laureatai, nugalėtojai), mokinių darbų parodos, egzaminų ir kiti sėkmingo 

mokymo(si) rezultatai; 

6.2. metodiniai darbai: dalykinių ir metodinių leidinių, mokymo priemonių 

parengimas, pranešimai renginiuose, vadovavimas projektams ir dalyvavimas juose, seminarai, 

parodos, koncertai; 

6.3. aktyvumas, kūrybiškumas: metodinės veiklos organizavimas ir koordinavimas, 

dalykinės ir metodinės inovacijos, atvirosios pamokos, dalyvavimas rajono ar šalies komisijų 

darbe; 

6.4. aktyvus dalyvavimas visuomeninėje veikloje: pagalba, talkos, akcijos, renginiai 

vietos bendruomenei; 

6.5. aktyvus dalyvavimas rajono ir respublikos kultūrinėje ir visuomeninėje veikloje, 

pilietiškumo, etnokultūros ir tautinių vertybių diegimas; 

6.6. Kitos Mokytojo iniciatyvos. 

 

III SKYRIUS 

VARDO SUTEIKIMO IR PREMIJOS SKYRIMO TVARKA 

 

7. Kandidatūrą Metų mokytojo vardui ir premijai gauti teikia metodinės grupės 

pirmininkas, kuriam kandidatuojantis mokytojas priklauso, nurodant mokytojo vardą, pavardę, 

mokomąjį dalyką, pridedant pasiekimų aprašą; 

8. Mokytojai, dalyvaujantys Metų mokytojo rinkimuose, turi remtis II skyriuje 

išvardintais kandidatų atrankos kriterijais; 

9. Metų mokytojo rinkimus organizuoja rinkiminė komisija, sudaryta iš 5 narių: 

Gimnazijos tarybos (1), Mokytojų tarybos (1), administracijos (2) ir tėvų atstovų (1). 

 

IV SKYRIUS 

VARDO SUTEIKIMAS, PREMIJOS ĮTEIKIMAS IR VISUOMENĖS INFORMAVIMAS 

 

                   10. Premija iškilmingai įteikiama renginio „Mokyklos garbė“ metu. 
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11. Metų mokytojo pavardė skelbiama Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos 

svetainėje. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Mokytojas, gavęs Metų mokytojo apdovanojimą, penkerius metus negali būti 

siūlomas kandidatu kitam Metų mokytojo apdovanojimui gauti. 

 

______________________ 

 

Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos direktorius 

Albertas Pumputis 
 

 

SUDERINTA 

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos tarybos 

2021 m. balandžio 21 d. posėdžio 

protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. 6 ) 

 

 

 


