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VILNIAUS ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJOS 

GABIŲ IR TALENTINGŲ MOKINIŲ APDOVANOJIMŲ TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus Aleksandro Puškino Gimnazijos gabių ir talentingų mokinių apdovanojimų 

skyrimą (toliau – Apdovanojimų) reglamentuoja šis tvarkos aprašas. 

2. Apdovanojimų  tvarkos  aprašas   numato nominacijų  ,,Everestas“ organizavimą bei 

vykdymą. 

3. Remiantis Apdovanojimų tvarkos aprašu siekiama išrinkti geriausius metų mokinius, 

Įvertinant mokymosi rezultatus, sportinės, meninės ir visuomeninės veiklos pasiekimus, 

nuopelnus, bei juos paskatinti. 

4. Apdovanojimai skiriami kasmet už praeitų metų pasiekimus. 

 

 

II. APDOVANOJIMŲ TVARKOS TIKSLAI 

 

5. Skatinti mokinius pasiekusius puikių rezultatų mokslo srityse. 

6. Kelti mokinių motyvaciją atstovauti Gimnazijai miesto, šalies, tarptautiniuose 

konkursuose, olimpiadose, konferencijose, varžybose. 

7. Skatinti mokinių meninę, sportinę, kūrybinę raišką. 

8. Skatinti aktyvią visuomeninę veiklą ir pilietiškumą. 

9. Atkreipti dėmesį į mokinius, kuriais galėtų didžiuotis visa Gimnazijos bendruomenė. 

10. Skatinti norą tobulėti ir siekti aukštesnių individualių pasiekimų įvairiapusėje veikloje. 

 

 

 



III. KANDIDATŲ APDOVANOJIMAMS ATRANKOS KRITERIJAI 

 

11. Nominacijos „Everest“ kandidatams taikomi šie atrankos kriterijai: 

11.1. mokinio mokymosi rezultatai; 

11.2. mokinio sportinės veiklos rodikliai: Gimnazijos ir asmeniniai varžybų rezultatai; 

11.3. mokinio kūrybinės, meninės veiklos rodikliai: dalyvavimas autorinėse ir Gimnazijos, 

miesto, šalies parodose, konkursuose, konferencijose; 

11.4. mokinio dalyvavimas Gimnazijos gyvenime: konkursuose, konferencijose, akcijose, 

šventėse, renginiuose; 

11.5. mokinio elgesys (elgesys pamokose, pertraukų metu, Gimnazijos renginiuose); 

11.6. mokinio visuomeniškumas, žmogiškųjų vertybių puoselėjimas; 

11.7. Gimnazijos įvaizdžio mieste kūrimas. 

 

 

IV. APDOVANOJIMŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

12. Nominacija vykdoma dviem etapais: 

12.1. pirmasis etapas – atrankinis: nominantai renkami slaptu balsavimu (balsavime 

dalyvauja mokiniai, mokytojai, klasių vadovai). Nominantų sąrašą tvirtina Gimnazijos Tėvų 

Tarybos pirmininkas. 

12.2. antrasis etapas – dalyvių apdovanojimai padėkos raštais. 

13. Apdovanojimų įteikimas   vyksta spalio  mėnesį per tradicinę Gimnazijos šventę 

„Puškino Licėjaus dienos“. 

14. Apdovanojimų gabiems ir talentingiems mokiniams įteikime dalyvauja Gimnazijos 

bendruomenė, mokinių tėvai, miesto svečiai. 
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