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Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos 

Geriausio sportininko rinkimų nuostatai 

 

I. Bendroji dalis  

1. Geriausio sportininko (-ės) rinkimų nuostatai (toliau – nuostatai) aprašo kasmetinių geriausio 

gimnazijos sportininko(-ės) rinkimų procedūras. 

2. Rinkimai organizuojami siekiant, remiantis nustatytais kriterijais, įvertinti mokinių sportinius 

pasiekimus bei išskirtines asmenines savybes ir skatinti nuolatinį mokinių  tobulėjimą ir brandą. 

3. Rinkimų organizavimas ir geriausių mokinių apdovanojimas siejamas su gimnazijos įvaizdžio 

formavimu ir tradicijų puoselėjimu. 

4. Rinkimai organizuojami kiekvienais metais mokslo metų pabaigoje. 

5. Rinkimai vykdomi siekiant plėtoti kūno kultūrą ir sportą, kasmet išaiškinti labiausiai 

pasižymėjusį gimnazijos sportininką. 

6. Tikslas – skatinti mokinius ugdyti asmenines, socialines, pilietines kompetencijas: motyvuoti juos 

siekti aukštų sportinių pasiekimų, skatinti mokinių saviraišką, aktyvią visuomeninę ir savanorišką 

veiklą. 

7. Uždaviniai:  
7.1. sudaryti sąlygas dalyvauti varžybose, olimpiadose, vykdyti sporto projektus.  

7.2. mokinių sportinius pasiekimus skelbti mokykloje ir viešojoje erdvėje. 

 

II. Vertinimo kriterijai 

7. Vertinami bendrieji kriterijai: 

• dalyvavimas  Europos jaunių olimpiniame festivalyje, Baltijos jūros šalių sporto žaidynėse;           

• dalyvavimas Lietuvos jaunimo sporto žaidynėse, čempionatuose;        

•  dalyvavimas Lietuvos jaunių sporto žaidynėse, čempionatuose; 

•  pažymių vidurkis ne mažesnis kaip 8 balai; 

• dalyvavimas rajoninėse varžybose; 

• sportiniai  laimėjimai; 

• mokinys mokosi neformaliojo ugdymo įstaigoje (sporto mokykloje ir pan.) arba ją baigė; 

• pamokų lankymas; 

• iniciatyvos, įtakojusios gimnazijos gyvenimą; 

• dalyvavimas visuomeninėse organizacijose; 

• altruistinė veikla, savanorystė; 

• dalyvavimas projektuose; 

• asmeninės savybės; 



• garbingas ir atsakingas elgesys varžybų metu; 

• sportininkų etikos kodekso laikymasis; 

• išskirtiniai asmeniniai gebėjimai; 

• pagyrimai (fiksuoti oficialiuose dokumentuose); 

• nuobaudos (fiksuotos oficialiuose dokumentuose); 

• žalingi įpročiai (fiksuoti atvejai); 

 

III.Rinkimų organizavimas 

8. Pretenduoti į geriausio sportininko(-ės) nominaciją gali 1-4kl., 5-8kl., I- IV gimnazijos klasių 

mokiniai. 

9. Pretendentų sąrašas sudaromas remiantis mokslo metų sportiniais, akademiniais ir 

neakademiniais rezultatais. 

10. Kūno kultūros mokytojas , klasės vadovas  iki birželio 1 d. vertinimo komisijai pateikia 

kandidatus.  

IV. Vertinimo organizavimas 

 

11. Direktoriaus įsakymu   sudaroma vertinimo komisija:  1 mokyklos administracijos  atstovas, 2  

mokiniai, 2 mokytojai. 

12. Komisija vadovaujasi direktoriaus įsakymu patvirtintu komisijos darbo reglamentu. 

V.Baigiamosios nuostatos 

13. Rezultatai skelbiami renginio „Mokyklos garbė“ metu arba rugsėjo 1-ąją, per mokslo metų 

atidarymo šventę. 

14. Finansuojama projektų, rėmėjų bei 2% lėšomis. 
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