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Vadovaudamasi Mokyklos tarybos posėdžio įvykusio 2015 m. rugsėjo 16 d. nutarimu, 

t v i r t i n u  profesoriaus Konstantino Mateckio premijos skyrimo nuostatus 

(pridedama). 

 

 

 

Mokyklos direktorė                      Danutė Lotiukienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATVIRTINTA 

Kuršėnų Stasio Anglickio 

mokyklos direktoriaus 2015 m. 

rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. V-215 

 

PROFESORIAUS KONSTANTINO MATECKIO 

PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATAI 
 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Profesoriaus Konstantino Mateckio premijos nuostatai reglamentuoja premijos 

skyrimo tikslą, dydį, pretendentų atrankos komisijos (toliau – komisija) darbo organizavimo 

tvarką, taip pat šios premijos skyrimo tvarką. 

2. Premiją steigia Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla (toliau – mokykla) ir 

profesorius Konstantinas Mateckis. 

3. Premijos tikslas – skatinti Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos mokinius gerai 

mokytis, domėtis ir studijuoti Lietuvai reikalingas aplinkos inžinerines specialybes, tęsti žinomo 

kuršėniškio mokslininko, projektuotojo, profesoriaus, habilituoto daktaro, Valstybinės mokslo 

premijos laureato, Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino kavalieriaus Konstantino 

Mateckio projektavimo ir mokslo darbus, tikslingai formuojant žmogų supančią gamtinę, 

architektūrinę ir inžinerinę aplinką. 

4. Apie paraiškų premijai gauti priėmimo laiką ir vietą skelbiama Mokyklos internetinėje 

svetainėje: http://anglickiopm.lt 

5. Premijai gali būti pristatomi mokyklos VIII klasių mokiniai, kurie pasiekė geriausius 

ugdymosi rezultatus kalendoriniais metais (7 klasės metiniai, 8 klasės I pusmečio pasiekimų 

įvertinimai, olimpiadų, konkursų ir kt. rezultatai). 

6. Pretendentus premijai gauti turi teisę siūlyti mokyklos taryba, administracija, 

mokytojai, mokinių taryba. 

7. Premija yra 150 (vienas šimtas penkiasdešimt) eurų dydžio ir mokama iš prof. K. 

Mateckio ir kitų rėmėjų skirtų lėšų. 

8. Premijos fondas ir jo administratorius. 

8.1. Premijai surenkamų lėšų fondo veiklą organizuoja mokyklos tarybos protokoliniu 

nutarimu paskirtas mokyklos tarybos narys – premijos fondo administratorius. 

8.2. Premijos fondo administratorius yra lygiateisis, turintis balsavimo teisę, premijos 

skyrimo komisijos narys. 

8.3. Premijos fondo administratorius privalo vykdyti premijos fondo apskaitą, 

nurodydamas labdaros ir paramos davėjus bei premijos gavėjus, jos dydį. Įstatymų nustatyta 

tvarka vykdyti buhalterinę apskaitą, teikti finansinę buhalterinę informaciją premijos skyrimo 

komisijos pirmininkui, mokyklos tarybai. Premijos fondo apskaitos metai yra kalendoriniai metai. 

8.4. Premijos fondui rėmėjų skirtų lėšų kaupimo, saugojimo ir realizavimo tvarką 

nustato ir kontroliuoja mokyklos taryba. 

 

 

II. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

9. Premijos nominantus atrenka penkeriems metams Mokyklos direktoriaus įsakymu 

sudaryta komisija iš 7 (septynių) narių. Komisijos sudėtį sudaro Kuršėnų Stasio Anglickio 

mokyklos administracijos, mokyklos tarybos atstovai, premijos fondo administratorius ir Kuršėnų 

miesto seniūnijos atstovas. 

10. Komisijos darbas organizuojamas pagal komisijos patvirtintą darbo reglamentą. 

Reglamentas turi atspindėti veiklą, susijusią su premijos skyrimo ir premijos fondo propagavimo, 

kaupimo ir plėtros veikla. 

http://anglickiopm.lt/


11. Komisijos posėdžius kviečia ir jos darbui vadovauja pirmininkas, renkamas slaptu 

balsavimu paprasta balsų dauguma. 

12. Komisijos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 5 komisijos nariai. 

13. Pareiškėjai komisijai iki skelbime nurodytos datos pateikia per pastaruosius metus 

nominantą charakterizuojančią rekomendaciją, kurioje nurodoma informacija apie mokinio 

mokymosi ir popamokinės veiklos rezultatus, apie jo matematikos, gamtos mokslų ir 

informacinių technologijų kompetencijos plėtojimo pasiekimų kryptingumą ir pan. Gali būti 

pateikiama ir papildoma medžiaga apie mokinio kūrybinius pasiekimus. 

14. Komisija pagal pateiktus dokumentus svarsto pretendentų pasiekimus ir išrenka 

pretendentą premijai gauti. 

15. Komisijos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių jos narių balsų dauguma. 

Balsuojama atvirai. Esant lygiam balsų skaičiui, sprendžiamąjį balsą turi komisijos pirmininkas.  

16. Komisijos sprendimas dėl nugalėtojo paskelbimo  priimamas iki einamųjų mokslo 

metų vasario 12 d. 

17. Komisijos sprendimas įforminamas posėdžio protokolu, kurį pasirašo komisijos 

pirmininkas ir sekretorius. 

 

III. PREMIJOS NOMINANTŲ ATRANKOS KRITERIJAI 

 

18. Pretendentams premijai gauti taikomi kriterijai: 

18.1. Paskutinių dviejų klasių (VII klasės ir VIII klasės pirmojo pusmečio) mokymosi 

rezultatai: 

informacinių technologijų, lietuvių kalbos, matematikos, fizikos, chemijos ir užsienio 

kalbos pasiekimų įvertinimo pažymiai; 

18.2. Dalyvavimo matematikos, fizikos, chemijos, užsienio kalbų olimpiadose, 

konkursuose, konferencijose; 

18.3. Pretendento žinios apie Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos 

inžinerijos fakultetą ir profesoriaus Konstantino Mateckio mokslinę ir kūrybinę veiklą; 

18.4. Kita papildoma informacija (kurią pateikia pretendentas), parodanti mokinio 

sėkmingo ugdymosi rezultatus. 

 

IV. PREMIJOS SKYRIMO TVARKA 

 

19. Premiją ir premijos laureato diplomą įsakymu skiria Kuršėnų Stasio Anglickio 

mokyklos direktorius premijos komisijos teikimu. 

20. Premijos įteikimą organizuoja Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla. Premija įteikiama 

einamųjų mokslo metų vasario mėnesį renginyje skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, 

Vasario 16-ajai, paminėti. Į premijos įteikimo iškilmes kviečiami dalyvauti vardinės premijos 

steigėjai, rėmėjai ir pan. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21. Šie nuostatai gali būti keičiami, papildomi ar naikinami mokyklos tarybos, premijos 

steigėjo, komisijos teikimu. 

22. Šie nuostatai, premijos laureatai ir premijos rėmėjai viešai paskelbiami mokyklos ir 

Kuršėnų miesto, Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėse, žiniasklaidoje, mokyklos 

vizualinėse informacijos priemonėse. 

 

__________________  

 


