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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Metų mokytojo rinkimų nuostatai reglamentuoja Vilniaus Aleksandro Puškino Gimnazijos 

(toliau – Gimnazijos) konkurso „Metų mokytojas“ vardo suteikimo tvarką ir apibrėžia konkurso 

tikslą bei kriterijus. 

2. Konkursą inicijuoja ir organizuoja Gimnazijos administracija. 

3. Konkursą vykdo ir vertina Metų mokytojo rinkimų grupė, patvirtinta direktoriaus įsakymu ir 

sudaryta iš Metodinių grupių pirmininkų arba jų pavaduotojų, pedagogų profesinės sąjungos 

pirmininko/pavaduotojo, dalyvaujant Gimnazijos tarybos pirmininkui arba jo pavaduotojui. 

4. Nominacijai skiriamas mokytojas už nuopelnus jo praktinėje veikloje, mokinių pasiekimus, 

indėlį į Gimnazijos gyvenimą, demokratinės kultūros, bendražmogiškųjų ir pilietinių vertybių 

puoselėjimą. 

5. Pretenduoti į „Metų mokytojo“ nominaciją (toliau - Nominacija) gali visi Gimnazijos 

mokytojai, atitinkantys konkurso vertinimo kriterijus. 

6. Konkurso tikslas – įvertinti mokytojų lyderystę savo darbo srityje, skatinti jų kūrybines galias 

bei skleisti gerąją patirtį. 

 

II. KONKURSO VYKDYMO TVARKA 

7. Konkursas vykdomas dviem etapais: 

7.1. pirmajame etape kiekviena metodinė grupė įvertinusi ir apsvarsčiusi grupės pretendento į 

Nominaciją atitiktį Mokytojo veiklos vertinimo kriterijams, teikia jo kandidatūrą kartu su jo 



veiklos aplanku direktoriaus įsakymu sudarytai vertinimo grupei kiekvienais mokslo metais iki 

balandžio 25 dienos; 

7.2. antrajame etape metų mokytojo vertinimo grupė svarsto MG pateiktų kandidatų pedagoginę 

veiklą bei slaptu balsavimu, paprasta balsų dauguma, renka Nominacijos laimėtoją; 

8. Dalyko MG vertina pretendentus pagal šios tvarkos veiklos sritis ir mokytojų veiklos sričių 

vertinimo rodiklius (priedas lentelė 1). 

 

III. MOKYTOJO VEIKLOS SRIČIŲ VERTINIMO RODIKLIAI 

 

9. 

 

Nr. Veiklos sritys Veiklos rodikliai Taškų suma 

9.1. Ugdomoji veikla  

9.1.1. Dėstomo  dalyko mokinių pažanga per 

metus 

3 tšk. – 100 % 
2 tšk. – 99-90 % 

Maks. 3 tšk. 

9.1.2. Mokymo kokybė (7-10). Rezultatai 

sudedami, o suma dalijama iš klasių, 

kuriose dėstoma, skaičiaus 

 

* 

3 tšk. – 100 – 80 % 

2 tšk. –79 – 59 % 

1 tšk. – 58 – 40 % 

Taškai dauginami iš koeficientų: 

socialinių, humanitarinių mokslų 

dalykai iš 2, tiksliųjų, kalbinių ir 

gamtos mokslų iš 3. 

Maks. 9 tšk. 

  
Menų, technologijų, kūno kultūros 

dalykų mokymo kokybė 

skaičiuojama atskira tvarka: 

dalyko MG nariai vertina 

kandidato veiklos įdirbį ir 
nubalsavę skiria nuo 1 iki 9 tšk. 

Maks. 9 tšk. 

9.1.3. Sėkmingas mokinių dalyvavimas miesto 

olimpiadose, konkursuose, varžybose 

2 tšk. – už dalyvavimą 

4 tšk. – už padėkos raštą 

6 tšk. – už prizinę vietą 

Maks. 12 tšk. 

  
Taškai nedauginami iš 

dalyvavusių viename renginyje 

mokinių skaičiaus 

 

9.1.4. Mokinių dalyvavimas respublikinėse ir 

tarptautinėse olimpiadose, konkursuose, 

varžybose 

10 tšk. – už dalyvavimą 

respublikos lygmeniu 

20 tšk. – už dalyvavimą 

tarptautiniu lygmeniu 

Taškai dauginami iš koeficientų : 

iš 2 – už padėkos raštą, 

iš 3 – laimėjus 3-ią vietą, 

iš 4 – laimėjus 2-ą vietą, 
iš 5 – laimėjus 1-ą vietą 

Maks. 100 tšk. 



9.1.5. Mokinių dalyvavimas kūrybiniuose 

konkursuose, tiriamojoje veikloje 

5 tšk. – už dalyvavimą miesto 

lygmeniu; 

10 tšk. – už dalyvavimą 

respublikiniu lygmeniu; 

20 tšk. – už dalyvavimą 

tarptautiniu lygmeniu. 

Taškai dauginami iš koeficientų : 

iš 2 – už padėkos raštą, 

iš 3 – laimėjus 3-ią vietą, 

iš 4 – laimėjus 2-ą vietą, 

iš 5 – laimėjus 1-ą vietą 

Maks. 100 tšk. 

9.1.6. Mokyklinių ir valstybinių brandos 

egzaminų rezultatų rodikliai 

4 tšk. - už kiekvieną mokinį, 

gavusį iš valstybinio brandos 

egzamino įvertinimą 93 –  100 

tšk.; 

3 tšk. - už kiekvieną mokinį, 

gavusį iš valstybinio brandos 

egzamino įvertinimą 86 – 92 tšk.; 

2 tšk. - už kiekvieną mokinį, 

gavusį iš mokyklinio brandos 

egzamino 9 – 10 balus; 
1 tšk. – už kiekvieną mokinį, 

gavusį iš mokyklinio brandos 

egzamino 7 – 8 balus. 

Maks. 8 tšk. 

9.1.7. Gebėjimas kurti ugdymo(si) aplinką 0-5 tšk. (remiamasi atlikta 

mokinių/tėvų apklausa pagal 

direktoriaus įsakymu patvirtinta 
klausimyną ) 

Maks.5 tšk. 

9.1.8. Ugdymas neformalioje aplinkoje Pamokos  vyksta miesto 

edukacinėse aplinkose – 3 tšk.; 

Pamokos vyksta  šalies 

edukacinėse aplinkose – 4 tšk.; 

Maks. 15 tšk. 

9.2. Mokslinė – metodinė veikla  

9.2.1. Gerosios patirties sklaida (atviros 

pamokos, renginiai) 

3 tšk. – už kiekvieną atvirą 

pamoką/ renginį Gimnazijoje ; 
4 tšk. – už kiekvieną atvirą 
pamoką /renginį mieste. 

Maks. 8 tšk. 

9.2.2. Darbas metodinėse grupėse 3 tšk. – vadovavimas metodinei 

grupei; 
2 tšk. – pranešimas metodinėje 

grupėje. 

Maks. 5 tšk. 

9.2.3. Pranešimai konferencijose, pedagogų 

posėdžiuose, seminaruose 

2 tšk. – pranešimai 

Gimnazijoje; 3 tšk. – 

pranešimai mieste; 

4 tšk. – pranešimai respublikoje; 

5 tšk. – pranešimai tarptautiniuose 

Maks. 5 tšk. 



  seminaruose, konferencijose  

9.2.4. Tinklalapio sukūrimas/atnaujinimas 10 tšk. Maks. 10 tšk. 

9.2.5. Straipsnių publikacija šalies 

metodiniuose leidiniuose/pedagogams 

skirtoje spaudoje 

10 tšk. už vieną straipsnį Maks. 10 tšk. 

9.2.6. Dalyvavimas inovacinėje veikloje (naujų 
dalyko programų rengimas/diegimas) 

10 tšk. Maks. 10 tšk. 

9.3. Visuomeninė veikla  

9.3.1. Darbas komisijose, Gimnazijos veiklos 

grupėse 

3 tšk. Maks. 3 tšk. 

9.3.2. Bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra 3 tšk. Maks. 3 tšk. 

9.3.3. Darbas Gimnazijos vasaros stovykloje 3 tšk. Maks. 3 tšk. 

9.3.4 Papildomos ugdomosios veiklos 

inicijavimas ir organizavimas 

1-10 tšk. Maks. 10 tšk. 

9.4. Darbas su dokumentais  

9.4.1. Laiku ir korektiškai pildomas dienynas 3 tšk. – dienynas pildomas laiku ir 

korektiškai; 
1 tšk. – esant administracijos 
pastaboms; 

Maks. 3 tšk. 

9.4.2. Mokinių vertinimas vykdomas 

reguliariai pagal Gimnazijos mokinių 

vertinimo aprašą ir mokytojo 

skelbiamais mokiniams vertinimo 
kriterijais 

2 tšk. – mokinių žinių vertinimas 

vyksta remiantis Gimnazijos 

mokinių vertinimo aprašu; 
1 tšk. – mokiniai nėra susipažinę 
su vertinimo kriterijais; 

Maks.2 tšk. 

9.5. Klasės auklėtojo veikla  

9.5.1. Klasės atvirų renginių organizavimas 1 – 3 tšk. už kiekvieną renginį Maks. 6 tšk. 

9.5.2. Išvykų, turistinių žygių ir kt. renginių 

organizavimas 

2 tšk. - už kiekvieną renginį Maks. 20 tšk. 

9.5.3. Klasės mokinių budėjimas 0 – 5 tšk. Maks. 5tšk. 

9.5.4. Klasės kultūra (drausmė pamokos metu, 

vėlavimas į pamokas ir lankomumas) 

0 – 5 tšk. Maks. 5tšk. 

9.5.5. Tėvų   įtraukimas į klasės, Gimnazijos 
veiklą 

Iki 5 tšk. Maks. 5tšk. 

9.5.6. Klasės mokinių aktyvumas dalyvaujant 

Gimnazijos veikloje 

Iki 5 tšk. Maks. 5tšk. 

9.6. Darbo drausmė  

9.6.1. Pamoka pradedama ir baigiama laiku pamoka pradedama ir baigiama 

laiku – 2 tšk.; 
ne visuomet pavyksta racionaliai 
disponuoti pamokos laiku – 1 tšk.; 

Maks. 2 tšk. 

9.6.2. Darbo drausmės pažeidimai pagal 

galiojančias Gimnazijos darbo tvarkos 

nėra - 2 tšk; Maks. 2 tšk. 



 taisykles   

Viso: Maks.383 tšk. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

10. Vertinimo rezultatai viešai skelbiami Gimnazijos bendruomenei kiekvienais metais iki 

birželio 15 dienos. 

11. Mokytojas, pelnęs Metų mokytojo titulą, Gimnazijos tarybos sprendimu apdovanojamas Gimnazijos 

garbės raštu bei piniginę premija. 

 

 

 



Priedas 1 

Metodinė grupė    

Mokytojo vardas, pavardė    

 

 

MOKYTOJO VEIKLOS SRIČIŲ VERTINIMO RODIKLIAI 

 

 

Nr. Veiklos sritys Veiklos rodikliai Taškų suma 

(maksimumas) 

Taškų suma 

9.1. Ugdomoji veikla   

9.1.1. Dėstomo dalyko mokinių 

pažanga per metus 

3 tšk. – 100 % 
2 tšk. – 99-90 % 

Maks. 3 tšk.  

9.1.2. Mokymo kokybė (7-10). 

Rezultatai sudedami, o 

suma dalijama iš klasių, 

kuriose dėstoma, skaičiaus 

 

* 

3 tšk. – 100 – 80 % 

2 tšk. –79 – 59 % 

1 tšk. – 58 – 40 % 

Taškai          dauginami iš 

koeficientų: socialinių, 

humanitarinių mokslų dalykai 

iš 2, tiksliųjų, kalbinių ir 
gamtos mokslų iš 3. 

Maks. 9 tšk.  

   Maks. 9 tšk. 

  Menų, technologijų, kūno 

kultūros dalykų mokymo 

kokybė skaičiuojama atskira 

tvarka: dalyko MG nariai 

vertina kandidato veiklos įdirbį 

ir nubalsavę skiria nuo 1 iki 9 
tšk. 

 

9.1.3. Sėkmingas mokinių 

dalyvavimas miesto 

olimpiadose, konkursuose, 

varžybose 

2 tšk. – už dalyvavimą 

4 tšk. – už padėkos raštą 

6 tšk. – už prizinę vietą 

Maks. 12 tšk.  

  Taškai nedauginami iš 

dalyvavusių viename renginyje 

mokinių skaičiaus 

 

9.1.4. Mokinių dalyvavimas 10 tšk. – už dalyvavimą Maks. 100 tšk.  

 respublikinėse ir respublikos lygmeniu  

 tarptautinėse olimpiadose, 20 tšk. – už dalyvavimą  

 konkursuose, varžybose tarptautiniu lygmeniu  

  Taškai dauginami iš koeficientų  

  :  

  iš 2 – už padėkos raštą,  

  iš 3 – laimėjus 3-ią vietą,  



  iš 4 – laimėjus 2-ą vietą, 

iš 5 – laimėjus 1-ą vietą 

  

9.1.5. Mokinių dalyvavimas 

kūrybiniuose 

konkursuose,  tiriamojoje 

veikloje 

5 tšk. – už dalyvavimą miesto 

lygmeniu; 

10 tšk. – už dalyvavimą 

respublikiniu lygmeniu; 

20 tšk. – už dalyvavimą 

tarptautiniu lygmeniu. 

Taškai dauginami iš 

koeficientų : 
iš 2 – už padėkos raštą, 

iš 3 – laimėjus 3-ią vietą, 

iš 4 – laimėjus 2-ą vietą, 

iš 5 – laimėjus 1-ą vietą 

Maks. 100 tšk.  

9.1.6. Mokyklinių ir valstybinių 

brandos egzaminų 

rezultatų rodikliai 

4 tšk. - už kiekvieną mokinį, 

gavusį iš valstybinio brandos 

egzamino įvertinimą 93 – 100 

tšk.; 

3 tšk. - už kiekvieną mokinį, 

gavusį iš valstybinio brandos 

egzamino įvertinimą 86 – 92 

tšk.; 

2 tšk. - už kiekvieną mokinį, 

gavusį iš mokyklinio brandos 

egzamino 9 – 10 balus; 

1 tšk. – už kiekvieną mokinį, 

gavusį iš mokyklinio brandos 
egzamino 7 – 8 balus. 

Maks. 8 tšk.  

9.1.7. Gebėjimas kurti 

ugdymo(si) aplinką 

0-5 tšk. (remiamasi atlikta 

mokinių/tėvų apklausa pagal 

direktoriaus įsakymu 

patvirtinta klausimyną ) 

Maks.5 tšk.  

9.1.8. Ugdymas neformalioje 

aplinkoje 

Pamokos vyksta miesto 

edukacinėse aplinkose – 3 tšk.; 

Pamokos     vyksta šalies 

edukacinėse aplinkose – 4 tšk.; 

Maks. 15 tšk.  

9.2. Mokslinė – metodinė veikla   



9.2.1. Gerosios patirties sklaida 

(atviros pamokos, 

renginiai) 

3 tšk. – už kiekvieną atvirą 

pamoką/ renginį Gimnazijoje ; 
4 tšk. – už kiekvieną atvirą 
pamoką /renginį mieste. 

Maks. 8 tšk.  

9.2.2. Darbas metodinėse 

grupėse 

3 tšk. – vadovavimas 

metodinei grupei; 
2 tšk. – pranešimas metodinėje 

grupėje. 

Maks. 5 tšk.  

9.2.3. Pranešimai 

konferencijose, pedagogų 

posėdžiuose, seminaruose 

2 tšk. – pranešimai 

Gimnazijoje; 3 tšk. – 

pranešimai mieste; 

4 tšk. – pranešimai 

respublikoje; 
5 tšk. – pranešimai 

tarptautiniuose seminaruose, 

konferencijose 

Maks. 5 tšk.  

9.2.4. Tinklalapio 

sukūrimas/atnaujinimas 

10 tšk. Maks. 10 tšk.  

9.2.5. Straipsnių publikacija 

šalies metodiniuose 

leidiniuose/pedagogams 
skirtoje spaudoje 

10 tšk. už vieną straipsnį Maks. 10 tšk.  

9.2.6. Dalyvavimas inovacinėje 

veikloje (naujų dalyko 

programų 

rengimas/diegimas) 

10 tšk. Maks. 10 tšk.  

9.3. Visuomeninė veikla   

9.3.1. Darbas komisijose, 

Gimnazijos veiklos 

grupėse 

3 tšk. Maks. 3 tšk.  

9.3.2. Bendravimo ir 
bendradarbiavimo kultūra 

3 tšk. Maks. 3 tšk.  

9.3.3. Darbas Gimnazijos vasaros 

stovykloje 

3 tšk. Maks. 3 tšk.  

9.3.4 Papildomos ugdomosios 

veiklos inicijavimas ir 
organizavimas 

1-10 tšk. Maks. 10 tšk.  

9.4. Darbas su dokumentais   

9.4.1. Laiku ir korektiškai 

pildomas dienynas 

3 tšk. – dienynas pildomas 

laiku ir korektiškai; 

1 tšk. – esant administracijos 

pastaboms; 

Maks. 3 tšk.  

9.4.2 Mokinių vertinimas 

vykdomas reguliariai 

pagal  Gimnazijos  

mokinių 

vertinimo aprašą ir 

mokytojo  skelbiamais 

2 tšk. – mokinių žinių 

vertinimas vyksta remiantis 

Gimnazijos mokinių vertinimo 

aprašu; 
1 tšk. – mokiniai nėra 

Maks.2 tšk.  



 mokiniams vertinimo 

kriterijais 

susipažinę su vertinimo 

kriterijais; 

  

9.5. Klasės auklėtojo veikla   

9.5.1. Klasės atvirų renginių 

organizavimas 

1 – 3 tšk. už kiekvieną renginį Maks. 6 tšk.  

9.5.2. Išvykų, turistinių žygių ir 

kt. renginių 
organizavimas 

2 tšk. - už kiekvieną renginį Maks. 20 tšk.  

9.5.3. Klasės mokinių budėjimas 0 – 5 tšk. Maks. 5tšk.  

9.5.4. Klasės kultūra (drausmė 

pamokos metu, vėlavimas 
į pamokas ir lankomumas) 

0 – 5 tšk. Maks. 5tšk.  

9.5.5. Tėvų įtraukimas į klasės, 

Gimnazijos veiklą 

Iki 5 tšk. Maks. 5tšk.  

9.5.6. Klasės  mokinių 

aktyvumas dalyvaujant 
Gimnazijos veikloje 

Iki 5 tšk. Maks. 5tšk.  

9.6. Darbo drausmė   

9.6.1. Pamoka pradedama ir 

baigiama laiku 

pamoka pradedama ir baigiama 

laiku – 2 tšk.; 

ne visuomet pavyksta 

racionaliai disponuoti pamokos 

laiku – 1 tšk.; 

Maks. 2 tšk.  

9.6.2. Darbo drausmės 

pažeidimai  pagal 

galiojančias Gimnazijos 
darbo tvarkos taisykles 

nėra - 2 tšk; Maks. 2 tšk.  

Viso: Maks.383 tšk. . 

Viso: Maks.383 tšk.  
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