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GRAŽINOS IR KENO KLINGŲ PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

      1. Gražinos ir Keno Klingų premijos skyrimo nuostatai reglamentuoja Gražinos ir Keno Klingų premijos  

    atrankos kriterijus  ir premijos (toliau – Premija) skyrimo tvarką. 

      2. Premiją steigia Gražinos ir Keno Klingų šeimos fondas JAV. 

      3. Premijos tikslas – gražiomis iniciatyvomis ir puikiais rezultatais garsinti mokyklą rajone ir Lietuvoje. 

      4. Premija skiriama 1-2  10 klasės mokiniams už humanizmo, demokratiškumo, kūrybiškumo idėjų įgyvendi- 

          nimą ir sklaidą,  mokyklos vardo garsinimą rajone ir Lietuvoje. 

     5. Premijos dydis – 100 Eur.  Kiekvienais metais skiriama viena arba dvi Premijos. 

     6. Premija mokama ir Gražinos ir Keno Klingų šeimos fondo lėšų. 

 

II. KANDIDATŲ PREMIJAI GAUTI ATRANKOS KRITERIJAI 

 

     7. Kandidatams Premijai gauti taikomi atrankos kriterijai: 

     7.1. iniciatyvumas ir aktyvumas organizuojant mokyklos renginius; 

     7.2. veikla mokyklos savivaldoje; 

     7.3. tautiškai ir pilietiškai aktyvi veikla; 

     7.4. drąsi, pripažinta praktika, kūrybinga veikla ugdymo procese; 

     7.5. lyderystė mokykloje, mieste, rajone kaime; 

     7.6. kultūringas elgesys, pagarba ir tolerancija kitiems; 

     7.7. palankūs esančių ir buvusių mokinių, tėvų atsiliepimai, sėkmingas bendradarbiavimas; 

     7.8. veiklos perspektyva, orientuota į asmenybės brandinimą kultūrai ir Lietuvos ateičiai. 

 

III. PREMIJOS SKYRIMO TVARKA 

 

     8. Kandidatūras Premijai turi teisę siūlyti kandidatas, mokyklos administracija, mokytojai, mokiniai, tėvai. 

     9. Kandidatai gali būti tik 10 klasės mokiniai. 

     10. Kandidatų pri(si)statymai teikiami mokyklos direktoriui iki kiekvienų metų balandžio 30 d.  

     11. Premijos skyrimo tvarką svarsto mokyklos direktoriaus sudaryta 7 narių Premijos skyrimo komisija (toliau – 

           Komisija). Į jos sudėtį įeina: 1 tėvas iš Mokyklos tarybos, mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

           ugdymui, 2 mokiniai  iš Mokinių tarybos (išskyrus 10 klasės mokinius), 2 mokytojai (išskyrus 10 klasės  

           auklėtoją). Komisijos sudėtį tvirtina mokyklos direktorius.  

     12. Komisijos posėdžiai teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau, kaip du trečdaliai komisijos narių. 

     13. Komisijos sprendimą dėl apdovanojimo Premija tvirtina mokyklos direktorius. 

     14. Premija skiriama mokyklos direktoriaus įsakymu ir teikiama kiekvienais metais, gegužės mėnesį, paskutinio 

           Skambučio  šventėje. Kartu įteikiamas diplomas.  

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

     15.  Asmenų, apdovanotų Premija, apskaitą tvarko mokyklos raštinės vedėja. 

 

___________________________ 

 

 

      

 


