
 
 

PATVIRTINTA 
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KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJOS APDOVANOJIMŲ TEIKIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos (toliau – gimnazija) apdovanojimų teikimo 

tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato apdovanojimų, skirtų mokiniams, rūšis, teikimo 

tvarką, įteiktų apdovanojimų  įforminimą ir apskaitą. 

 

II SKYRIUS 

APDOVANOJIMŲ RŪŠYS 

 

2. Apdovanojimo ženklas – pereinamoji stiklinė skulptūra ,,Kauno Jono Jablonskio 

gimnazijos Metų Garbė”, atminimo ženkliukas ir piniginis apdovanojimas. 

3. Apdovanojimo ženklas suteikiamas geriausiai besimokančiam ir labiausiai 

gimnazijos vardą einamaisiais mokslo metais garsinusiam pagrindinio ar vidurinio ugdymo 

programos mokiniui. 

4. Apdovanojimo ženklas – atminimo ženkliukas ,,Jono Jablonskio vardo 

laureatas” ir piniginis apdovanojimas. 

5. Apdovanojimo ženklas suteikiamas pagrindinio ar vidurinio ugdymo 

programos mokiniui už išskirtinumą, pilietiškumą, lyderystę ir asmeninį indėlį garsinant 

gimnazijos vardą. 

6. Apdovanojimas – gimnazijos direktoriaus padėka-atminimo raštas „Kauno Jono 

Jablonskio gimnazijos Metų Pažanga” ir piniginis apdovanojimas. 

7. Atminimo raštas suteikiamas didžiausią mokslo rezultatų pažangą einamaisiais 

mokslo metais padariusiam mokiniui. 

8. Nusipelnę gimnazijai mokiniai gali būti įvertinti ir kitais apdovanojimais. 

9. Apdovanojimo ženklo ,,Kauno Jono Jablonskio gimnazijos Metų Garbė”, „Jono 

Jablonskio vardo laureatas” ir „Kauno Jono Jablonskio gimnazijos Metų Pažanga” suteikimą 
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įsakymais tvirtina gimnazijos direktorius pagal gimnazijoje sudarytos komisijos, geriausiam 

mokiniui, didžiausią pažangą padariusiam ir išskirtiniam mokiniui atrinkti, pateiktą išvadą. 

10. Stiklinė skulptūra ,,Kauno Jono Jablonskio gimnazijos Metų Garbė” yra 

pereinamasis apdovanojimas, saugomas ir eksponuojamas viešai (gimnazijos fojė ir 

internetinėje gimnazijos svetainėje) kartu su mokinių, laimėjusių apdovanojimus, 

duomenimis.  

11. Apdovanojimai – gimnazijos direktoriaus padėka-atminimo raštas, atminimo 

ženklelis ir piniginis apdovanojimas yra asmeniniai mokinių apdovanojimai. 

 

III SKYRIUS 

APDOVANOJIMŲ TEIKIMO TVARKA 

 

12. Apdovanojimo ženklas ,,Kauno Jono Jablonskio gimnazijos Metų Garbė”, 

„Jono Jablonskio vardo laureatas” ir „Kauno Jono Jablonskio gimnazijos Metų Pažanga” 

suteikiami direktoriaus įsakymais vieną kartą per metus: 

12.1. „Jono Jablonskio vardo laureatas” – gruodžio/sausio mėnesį; 

12.2. ,,Kauno Jono Jablonskio gimnazijos Metų Garbė” ir „Kauno Jono 

Jablonskio gimnazijos Metų Pažanga” – balandžio/gegužės mėnesį. 

13. Nusipelnę mokiniai apdovanojami: 

13.1. ,,Kauno Jono Jablonskio gimnazijos Metų Garbė” skulptūra, atminimo 

ženklelis, ir piniginis apdovanojimas suteikiami už labai gerus mokymosi rezultatus, aktyvų 

dalyvavimą ir/ar laimėjimus mokyklos, miesto, respublikiniuose ir tarptautiniuose 

renginiuose, konkursuose ir olimpiadose bei pavyzdingą elgesį; 

13.2. ,,Jono Jablonskio vardo laureatas” atminimo ženkliukas ir piniginis 

apdovanojimas suteikiami už išskirtinumą, pilietiškumą, lyderystę ir asmeninį indėlį garsinant 

gimnazijos vardą; 

13.2. apdovanojimas – gimnazijos direktoriaus padėka-atminimo raštas ir 

piniginis apdovanojimas „Kauno Jono Jablonskio gimnazijos Metų Pažanga” suteikiamas už 

žymią pažangą gerinant mokymosi pasiekimus ir pavyzdingą elgesį; 

13.3. mokinys, turintis labai gerus mokymosi pasiekimų įvertinimus ar padaręs 

reikšmingą pažangą, aktyviai dalyvavęs ir/ar laimėjęs mokyklos, miesto, respublikos ir 

tarptautiniuose renginiuose, konkursuose ir olimpiadose, tačiau už netinkamą elgesį turėjęs 

nuobaudų ar buvęs svarstytas Vaiko gerovės posėdyje tais mokslo metais, negali būti 

apdovanotas nei vienu iš aukščiau išvardintų apdovanojimų. 

14. Kandidato teikimo apdovanoti tvarka: 
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14.1. teisę teikti kandidatus apdovanoti apdovanojimo ženklais ,,Kauno Jono 

Jablonskio gimnazijos Metų Garbė” , ,,Jono Jablonskio vardo laureatas” ir  „Kauno Jono 

Jablonskio gimnazijos Metų Pažanga” turi gimnazijos dalykų mokytojai ir klasių auklėtojai su 

mokiniais; 

14.2. motyvuoti prašymai apdovanoti pateikiami gimnazijos direktoriui ne vėliau 

kaip prieš 14 darbo dienų iki apdovanojimo dienos, prašyme nurodant mokinio vardą, 

pavardę, klasę ir prašomą suteikti apdovanojimą; 

14.3. dėl siūlomų apdovanoti asmenų pateikiama užpildyta anketa (Aprašo 1,2 ir 3 

priedai); 

14.4. prašymai dėl apdovanojimų registruojami gimnazijos raštinėje. 

15. Mokinys, gavęs apdovanojimą, vienerius mokslo metus pretenduoti į 

apdovanojimą negali. 

16. Kandidatus apdovanojimams ,,Kauno Jono Jablonskio gimnazijos Metų 

Garbė” ,,Jono Jablonskio vardo laureatas” ir „Kauno Jono Jablonskio Metų Pažanga” atrenka 

gimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija (toliau – apdovanojimų komisija). 

Komisiją sudaro gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, Vaiko gerovės 

komisijos pirmininkas, gimnazijos tarybos pirmininkas, mokytojas, mokinio tėvas ir mokinių 

parlamento prezidentas (balsą atiduoda už visų gimnazijos mokinių balsavimu išrinktą 

kandidatą). 

17. Komisijos veiklai vadovauja gimnazijos direktorius, kuris yra komisijos 

pirmininkas. Kai apdovanojimų komisijos pirmininko nėra, pirmininkauja kitas šios komisijos 

narys. 

18. Apdovanojimų komisijos posėdžiai teisėti, kai juose dalyvauja 5 komisijos 

nariai. Apdovanojimų komisijos sprendimai priimami balsuojant. Kai balsai pasidalija 

tolygiai, sprendimą lemia posėdžio pirmininko balsas. 

19. Apdovanojimų komisija svarsto apdovanojimui pateiktas kandidatūras ir pildo 

komisijos posėdžio protokolą. 

20. Apdovanojimus iškilmingai įteikia Kauno Jono Jablonskio gimnazijos 

direktorius arba jos įgaliotas asmuo. 

21. Apdovanojimai ,,Kauno Jono Jablonskio gimnazijos Metų Garbė” ir „Jono 

Jablonskio vardo laureatas” teikiami kartu su apdovanojimo suteikimo pažymėjimu (Aprašo 4 

ir 5 priedai). 
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IV SKYRIUS 

ĮTEIKTŲ APDOVANOJIMŲ ĮFORMINIMAS IR APSKAITA 

 

22. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos vadovai: 

22.1. rūpinasi apdovanojimų pagaminimu; 

22.2. informuoja visuomenę apie apdovanojimų suteikimą; 

22.3. apdovanojimo pažymėjimai registruojami; 

22.4. tvarko kitus su apdovanojimų suteikimu susijusius dokumentus. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOJI DALIS 

 

23. Jeigu apdovanotųjų mokinių veikla žemina gimnazijos vardą, šie mokiniai gali 

būti išbraukti iš apdovanotųjų sąrašų. 

24. Aprašą tvirtina gimnazijos direktorius pritarus gimnazijos tarybai. 

25. Šis aprašas gali būti keičiamas, tikslinamas ar pildomas gimnazijos tarybos 

sprendimu, gavus pedagogų, mokinių tėvų ar mokinių pasiūlymus. 

 

______________________ 

 

 

PRITARTA 

Kauno Jono Jablonskio gimnazijos 

tarybos 2017-11-22 posėdžio 

nutarimu (Protokolo Nr. 11-6) 
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Kauno Jono Jablonskio gimnazijos 

apdovanojimo nuostatų 

1 priedas 

 

KANDIDATO, SIŪLOMO APDOVANOTI 

,,KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJOS METŲ GARBĖ”, 

ANKETA 

 

Šio apdovanojimo verto mokinio vardas, pavardė 

................................................................................... 

Klasė ............................................ 

Mokymosi rezultatai, elgesys, laimėjimai ir kiti nuopelnai, už kuriuos gali būti suteiktas 

apdovanojimas 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

Kandidatą pasiūliusio mokytojo/klasės auklėtojo vardas, pavardė, dėstomas dalykas  

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

___________________________ 



 
 

Kauno Jono Jablonskio gimnazijos 

apdovanojimo nuostatų 

2 priedas 

 

KANDIDATO, SIŪLOMO APDOVANOTI 

,,JONO JABLONSKIO VARDO LAUREATAS”, 

ANKETA 

 

Šio apdovanojimo verto mokinio vardas, pavardė 

................................................................................... 

Klasė ............................................ 

Dalyvavimas pilietiškumo veiklose, indėlis į gimnazijos vardo garsinimą,  mokymosi 

rezultatai, elgesys, laimėjimai ir kiti nuopelnai, už kuriuos gali būti suteiktas apdovanojimas 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

Kandidatą pasiūliusio mokytojo/klasės auklėtojo vardas, pavardė, dėstomas dalykas  

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

___________________________ 

 



 
 

Kauno Jono Jablonskio gimnazijos 

apdovanojimo nuostatų 

3 priedas 

 

KANDIDATO, SIŪLOMO APDOVANOTI 

,,KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJOS METŲ PAŽANGA”, 

ANKETA 

 

Šio apdovanojimo verto mokinio vardas, pavardė 

................................................................................... 

Klasė ............................................ 

Mokymosi rezultatai, mokymosi pažanga, elgesys, laimėjimai ir kiti nuopelnai, už kuriuos 

gali būti suteiktas apdovanojimas 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

 

Kandidatą pasiūliusio mokytojo/klasės auklėtojo vardas, pavardė, dėstomas dalykas  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................                                                                                                                                                     

___________________________ 

 

 



 
 

Kauno Jono Jablonskio gimnazijos 

apdovanojimo nuostatų 

4 priedas 

 

(gimnazijos emblema) 

 

KAUNO JONO JABLOSKIO GIMNAZIJOS APDOVANOJIMO 

,,KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJOS METŲ GARBĖ“ 

PAŽYMĖJIMAS 

20____- ____ -____ Nr. ____ 

_______________________________ 

(vardas, pavardė) 

 

Apdovanojimas įteiktas  

Kauno Jono Jablonskio gimnazijos direktoriaus  

 20____ m. ___________________ d. įsakymu Nr. ________ 

 

 

Gimnazijos direktorė                 ______________________                Danguolė Miškinienė 

A.V. 

 

 

 

 



 
 

 

Kauno Jono Jablonskio gimnazijos 

apdovanojimo nuostatų 

5 priedas 

 

 

(gimnazijos emblema) 

 

KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJOS APDOVANOJIMO 

,,JONO JABLONSKIO VARDO LAUREATAS“ 

PAŽYMĖJIMAS 

20____- ____ -____ Nr. ____ 

_______________________________ 

(vardas, pavardė) 

 

Apdovanojimas įteiktas  

Kauno Jono Jablonskio gimnazijos direktoriaus  

20____ m. ___________________ d. įsakymu Nr. _________ 

 

 

Gimnazijos direktorė                 ______________________                Danguolė Miškinienė 

A.V. 

 

 


