
Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija 

A. Kazickienės premijos konkurso  

NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

1. Šie nuostatai reglamentuoja Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos (toliau – Gimnazijos) 

konkurso, skirto A. Kazickienės premijai (toliau – Premijai) gauti, kandidatų atrankos kriterijus, 

vykdymo ir apdovanojimo tvarką.  

 

2. Konkurso tikslas – skatinti mokinių sąmoningumą, ugdyti gebėjimą išsikelti tikslus, jų siekti ir 

įsivertinti, išmokti pristatyti savo asmenybę ir pasiekimus visuomenei.  

 

3.  

- Mokiniai rugsėjo mėnesio 10-21 dienomis kviečiami pateikti paraiškas ir kandidatuoti į konkursą 

ne daugiau kaip dviem iš penkių premijoms gauti. Kandidatas turi išsikelti metinius tikslus, o 

gegužės 20-31dienomis įsivertinti pasiekimus.  

- Pasiekimams įsivertinti  pateikiamas 500-1000 žodžių apimties rašinys „Mano pasiekimai ir 

indėlis gimnazijos/miesto bendruomenei” 

- Pridedami  priedai: mokymosi ar pažangumo suvestinė, laimėjimų įvairiuose konkursuose 

rezultatai, rekomendacijos. 

- Pridedamas  250-500 žodžių rašinys  „Ko galėčiau pasimokyti iš p. Aleksandros Kazickienės“. 

- Pasiekimų ir laimėjimų pažymėjimai turi būti gauti per šiuos mokslo metus (rugsėjo 1 d. -

gegužės 25 d.) 
 

4. Bendra metinė Mokinių Premijų suma yra 3000 eurų. Tiek merginoms, tiek vaikinams gali būti 

įteiktos 5 skirtingos 300 eurų vertės premijos. Jeigu kandidatų atskiroms premijoms gauti  

neatsiranda arba darbo grupė neranda tinkamo pretendento, nepanaudotos Premijos yra grąžinamos 

į Kazickų šeimos fondą.  

 

5. Konkurso darbo grupę sudaro 6 nariai (5 mokytojai ir Kazickų šeimos fondo atstovas). 

Vadovauja direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Darbo grupė įvertina mokinių mokymosi rezultatus, 

savanoriškos sportinės, meninės ir visuomeninės veiklos gimnazijoje pasiekimus, išrenka geriausius 

metų mokinius ir jų darbus rekomenduoja premijoms; atkreipia dėmesį į mokinius, kurie kuria 

pozityvų gimnazijos įvaizdį, prisideda prie gimnazijos bendruomenės teigiamo mikroklimato 

formavimo.  

 

6. Siekiama, kad šis konkursas būtų prestižinis ir taptų tradiciniu.  

 

7. Vienas mokinys gali kandidatuoti ne daugiau kaip į dvi premijų kategorijas.  

 

8. Kiekviena nominacija skiriama tiek merginoms, tiek vaikinams. 

 

9. Tam pačiam mokiniui premija gali būti skiriama ne anksčiau kaip po dviejų metų nuo ankstesnės 

premijos gavimo (šis kriterijus taikomas visų nominacijų kandidatams.) 

 

II. KANDIDATŲ ATRANKOS KRITERIJAI 

Nr.1. Akademinio pažangumo Premija 
- skiriama akademiškai stipriausiam/-iai mokiniui/-ei, kuri/-is gali būti pavyzdžiu kitiems. 

Vertinamas kandidato elgesys ir charakteris, akademinis  pažangumas, kiti talentai, atsižvelgiama į 

kandidato indėlį gerinant visuomenės gyvenimą.  

Kriterijai:  

1. Akademiniai pasiekimai (lankomumas ir mokymosi rezultatai); 

 2. Akademinės premijos, garbės raštai; 



3. Neakademinės veiklos premijos, garbės raštai (didina kandidato galimybes gauti premiją, bet 

nėra privalomi); 

4. Rekomendacijos ir pažymos (patvirtintos atsakingo asmens ar mokytojo parašu) apie dalyvavimą 

visuomeninėje gimnazijos ar miesto bendruomenės veikloje (akcijose, talkose, konkursuose, 

renginiuose, šventėse); 

5. Nepriekaištinga ir pagarbi savireprezentacija socialiniuose tinkluose; 

6. Mokinio elgesys ir lojalumas gimnazijai. 

 

Nr. 2. Sporto Premija 

- skiriama akademiškai pažangiam (metinis vidurkis ne mažesnis kaip 5 balai) mokiniui/-ei, 

kuri/s gali būti pavyzdžiu kitiems. Vertinamas kandidato elgesys ir charakteris, sporto pasiekimai, 

kiti talentai, atsižvelgiama į kandidato indėlį gerinant visuomenės gyvenimą. 

 Kriterijai:  

1. Akademiniai pasiekimai (lankomumas ir mokymosi rezultatai); 

2. Sporto pasiekimai, premijos, garbės raštai; 

3. Kitų veiklų premijos, garbės raštai (didina  kandidato galimybes gauti premiją, bet nėra 

privalomi); 

4. Rekomendacijos ir pažymos (patvirtintos atsakingo asmens ar mokytojo parašu) apie dalyvavimą 

visuomeninėje mokyklos ar miesto bendruomenės veikloje (akcijose, talkose, konkursuose, 

renginiuose, šventėse); 

5. Nepriekaištinga ir pagarbi savireprezentacija socialiniuose tinkluose; 

6. Mokinio elgesys ir lojalumas gimnazijai. 

 

Nr. 3. Meno Premija 

- skiriama akademiškai pažangiam (metinis vidurkis ne mažesnis kaip 5 balai) mokiniui/-ei, 

kuri/-is gali būti pavyzdžiu kitiems. Vertinamas kandidato elgesys ir charakteris, sporto pasiekimai, 

kiti talentai, atsižvelgiama į kandidato indėlį gerinant visuomenės gyvenimą. 

Kriterijai:  

1. Akademiniai pasiekimai (lankomumas ir mokymosi rezultatai); 

2. Meninės veiklos premijos, garbės raštai, dalyvavimas autorinėse ir mokyklos/rajono/šalies 

parodose, mugėse, konkursuose; 

3. Kitų veiklų premijos, garbės raštai (didina  kandidato galimybes gauti premiją, bet nėra 

privalomi); 

4.  Rekomendacijos ir pažymos (patvirtintos atsakingo asmens ar mokytojo parašu) apie dalyvavimą 

visuomeninėje mokyklos ar miesto bendruomenės veikloje (akcijose, talkose, konkursuose, 

renginiuose, šventėse); 

5. Nepriekaištinga ir pagarbi savireprezentacija socialiniuose tinkluose; 

6. Mokinio elgesys ir lojalumas gimnazijai. 

 

 

Nr. 4. Bendruomeniškumo ir Savanorystės Premija 

- skiriama akademiškai pažangiam (metinis vidurkis ne mažesnis kaip 6 balai) mokiniui/-ei, 

kuri/-is gali būti pavyzdžiu kitiems.  Vertinamas kandidato elgesys ir charakteris,  pasiekimai, kiti 

talentai, atsižvelgiama į kandidato indėlį gerinant visuomenės gyvenimą. 

 Kriterijai:  

1. Akademiniai pasiekimai (lankomumas ir mokymosi rezultatai); 

2. Kandidatas privalo būti įsipareigojęs ir atsakingas gimnazijai ir (ar) miesto visuomenei, 

darbais įrodęs savo lojalumą.  
Kandidatas pateikia pažymėjimus, įrodančius jo darbą ir (ar) dalyvavimą įvairioje veikloje: 

-gimnazijos renginiuose, dienos centruose, senelių globos namuose, neįgaliųjų organizacijose, 

ligoninėse, bibliotekose, muziejuose, stovyklose; 

- mokinių savivaldoje, žiniasklaidoje, organizuojant renginius; 

- sporto renginiuose, įvairiose aplinkos tvarkymo akcijose; 

- dirbant visuomeniniais tikslais, administruojant tinklalapius, verčiant tekstus, audiovizualizuojant 

renginius, teisėjaujant sporto varžybose ir t.t. 

-Svarbus kandidato darbų įvertinimas žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose. 

3. Kitų veiklų premijos, garbės raštai (didina  kandidato galimybes gauti premiją, bet nėra 

privalomi); 



4.  Rekomendacijos ir pažymos (patvirtintos atsakingo asmens ar mokytojo parašu) apie dalyvavimą 

visuomeninėje mokyklos ar miesto bendruomenės veikloje (akcijose, talkose, konkursuose, 

renginiuose, šventėse); 

5. Nepriekaištinga ir pagarbi savireprezentacija socialiniuose tinkluose; 

6. Mokinio elgesys ir lojalumas gimnazijai. 

 

Nr. 5. „Tai,kas man gyvenime svarbu“ Premija   

- skiriama akademiškai pažangiam (metinis vidurkis ne mažesnis kaip 6 balai) mokiniui/-ei, 

kuri/-is gali būti pavyzdžiu kitiems.  Vertinamas kandidato elgesys ir charakteris,  asmeniniai 

pasiekimai jam svarbioje veikloje (kuri nėra apibūdinta 1-4 premijų kategorijose), atsižvelgiama į 

kandidato indėlį gerinant visuomenės gyvenimą. 

Kriterijai:  

1. Akademiniai pasiekimai (lankomumas ir mokymosi rezultatai); 

2. Pažangi, produktyvi, svarbi mokiniui ir teigiamą poveikį visuomenei daranti veikla, kuriai 

kandidatas skiria ypač daug laiko ir kuri nebuvo apibūdinta ankstesnėse kategorijose (pvz., 

techninių, mechaninių įgūdžių vystymas, užsienio kalbų mokymasis, medicinos studijos, 

baletas, gamtos tyrinėjimai, socialinės atsakomybės veiklos ir pan.). Pateikiami pasiekimų 

rezultatai, laimėjimai, garbės raštai, pranešimai spaudoje.  

3.  Kitų veiklų premijos, garbės raštai (didina  kandidato galimybes gauti premiją, bet nėra 

privalomi); 

4.  Rekomendacijos ir pažymos (patvirtintos atsakingo asmens ar mokytojo parašu) apie dalyvavimą 

visuomeninėje gimnazijos ar miesto bendruomenės veikloje (akcijose, talkose, konkursuose, 

renginiuose, šventėse); 

5. Nepriekaištinga ir pagarbi savireprezentacija socialiniuose tinkluose; 

6. Mokinio elgesys ir lojalumas gimnazijai. 

 

 

III. KONKURSO VYKDYMO TVARKA 

1. Į konkursą  kandidatuoja patys mokiniai. 

 

2. Konkurso registracijos anketą sukuria gimnazijos direktoriaus įsakymu  patvirtinta darbo grupė, 

kuriai vadovauja gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Anketa gali būti elektroninė arba 

popierinė. 

 

3. Kandidato Premijai gauti registracija rugsėjo mėn. 

Tikslai.  

Anketoje privaloma pateikti: 

- kandidatuojančio mokinio vardas, pavardė, 

- gimimo metai, 

- gimnazijos klasė, 

 premijos/jų, į kurią/-ias pretenduoja kandidatas, pavadinimas/-ai ir išsikelti tikslai (pateikiamas ne 

ilgesnis nei 250 žodžių tekstas);  

-Registracija vyksta  rugsėjo 10 - 21 dienomis.  

- Kandidatas pateikia paraišką/-as paskirtam darbo grupės atstovui; 

- Paraiškos patvirtinamos ir mokiniui išduodamas dalyvavimą konkurse liudijantis dokumentas. 

 

 4. TIK rugsėjo mėn. užsiregistravę kandidatai gali pateikti mokslo metų veiklos ataskaitą 

gegužės mėn.  
ATASKAITAI registruojantis pateikiama: 

- mokinio vardas, pavardė, 

- gimimo metai, 

- gimnazijos klasė, 

- premijos/-jų, į kurias pretenduoja kandidatas, pavadinimas/-ai ir atliktų darbų ataskaita (500-1000 

žodžių tekstas);  

-Pasiekimų/diplomų/rekomendacijų kopijos; 

-Atsiskaitoma  gegužės 20 - 31dienomis; 

- Ataskaitos registracijos patvirtinamos  darbo grupės paskirto asmens, kandidatui išduodamas 

ataskaitos gavimą patvirtinantis dokumentas.  



 

 5. Kandidatūros svarstomos darbo grupės posėdyje,  kuris yra protokoluojamas. 

 6. Konkurso kandidatų veikla stebima nuo mokslo metų pradžios iki gegužės mėn. 25 d. 

 7. Gegužės mėnesį konkurso vertintojai apibendrina kandidatų rezultatus, praneša gimnazijos 

direktoriui nugalėtojų vardus, pavardes, nurodo mokinio klasę.  

 

 IV. APDOVANOJIMAI  

1. Akademinio pažangumo (1), Sporto (2), Meno (3), Bendruomeniškumo ir Savanorystės (4), „Tai, 

kas man gyvenime svarbu“ (5) premijos laureatams skiriamos gimnazijos direktoriaus įsakymu.  

2. Konkurso nugalėtojui įteikiama Aleksandros Kazickienės premija, diplomas, o jo tėvams 

(globėjams, rūpintojams) – Padėkos raštas. 

 

V. KONKURSO REZULTATŲ PASKELBIMAS 

3. Konkurso rezultatai skelbiami iki birželio 15 d. gimnazijos interneto  svetainėje 

http://zemkalniogimnazija.lt/ ir Kazickų šeimos fondo interneto svetainėje www.kff.lt 

 

http://zemkalniogimnazija.lt/

