
PRIENŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS 

PREMIJOS „PROVERŽIS“ SKYRIMO NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Premijos „Proveržis“ skyrimo nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja abituriento 

atrankos kriterijus ir premijos „Proveržis“ (toliau – premija) skyrimo tvarką. 

2. Premijos tikslas – įvertinti Prienų „Žiburio“ gimnazijos abiturientų pasiektus unikalius 

rezultatus gimnazijoje, gyvenime, kokioje nors konkrečioje veiklos srityje ar esant 

sudėtingomis aplinkybėmis (toliau - proveržis). 

3. Premija skiriama abiturientui, kuris mokosi Prienų „Žiburio“ gimnazijoje ir per dvejus 

metus (III-IV kl.) padarė proveržį. 

4. Premijos dydis – lygus vidutiniam mėnesiniam darbo užmokesčiui atskaičius mokesčius. 

 

II SKYRIUS 

KANDIDATŲ PREMIJAI GAUTI ATRANKOS 

KRITERIJAI 

 

5. Kandidatas turi atitikti šiuos kriterijus: 

5.1. Parašyti motyvacinį laišką, kuriame pateiktų savo unikalią istoriją, asmeninę 

motyvaciją, nepakartojamą gyvenimo patirtį, siekius ir proveržius (įrodyti, kodėl jis/ 

ji yra tinkamiausias/-ia kandidatas/-ė premijai gauti); 

5.2. Rekomendacijos motyvaciniam laiškui: 

5.2.1. Apimtis – iki 1000 žodžių; 

5.2.2. Šriftas– vienas iš office pasirinkimų (Times New Roman, Arial, Calibri), 11- 
12 dydžio; 

5.2.3. Spalvos-tekstas-juodas; 

5.2.4. Tonas – neutralus, pozityvus, užtikrintas. 

 

III SKYRIUS 

PREMIJOS SKYRIMO TVARKA 

 

6. Motyvaciniai laiškai teikiami gimnazijos vadovui iki einamų metų birželio 1 d. el. paštu 

mokykla@ziburys.prienai.lm.lt dokumento pavadinime nurodant savo vardą, pavardę, 

klasę. 

7. Motyvaciniams laiškams svarstyti sudaroma komisija: 

7.1. Komisijos sudėtis: premijos steigėjai, IV klasių vadovai, Gimnazijos tarybos 

atstovas, Tėvų tarybos atstovas, gimnazijos administracija. Komisija susirinkusi 

išsirenka komisijos pirmininką įr sekretorių. 

7.2. Komisijos sudėtis tvirtinama gimnazijos direktoriaus. 

7.3. Komisija svarsto motyvacinius laiškus ir atrenka vieną kandidatą premijai gauti iki 

einamų metų liepos 1 d. 

8. Komisijos darbas organizuojamas vadovaujantis šiais nuostatais. 

9. Komisijos posėdžiai teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai komisijos 

narių. 

10. Komisijos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių paprastąja balsų dauguma. 
Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas. 

11. Komisijos narys privalo pranešti komisijos posėdžio dalyviams ir nusišalinti nuo 

klausimo svarstymo, jei dėl jo dalyvavimo balsuojant gali kilti viešųjų privačiųjų interesų 

konfliktas. Komisijos nario nusišalinimas pažymimas posėdžio protokole.



12. Komisijos sprendimai įforminami protokolu. Protokolą pasirašo komisijos pirmininkas 

ir sekretorius. 

13. Premija skiriama gimnazijos direktoriaus įsakymu ir teikiama kiekvienais metais per 

Abiturientų išleistuves. Kartu su premija įteikiamas diplomas ir atminimo ženklelis. 
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