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VARĖNOS „RYTO  PROGIMNAZIJOS 

BENDRUOMENĖS NARIŲ SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS 

I.SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Tvarkoje nurodyti įvairūs mokinių ir mokytojų ir darbuotojų motyvavimo ir skatinimo būdai, kurie 

taikomi, atsižvelgiant į  daromą pažangą, pastangas keistis, pasiekimus. 

2. Vadovaujantis tvarka skatinamas mokyklos darbuotojų ir mokinių pasitikėjimas savimi, siekimas 

tobulėti, koreguojamas mokinių elgesys.   

3. Tikslai: 

3.1. Siekiant pastebėti ir skatinti pageidautiną mokinių elgesį, pasiekimus, lankomumą, 

pažangos siekimą, sistemingai vykdomas pasiekimų moksle, pamokų lankymo ir elgesio 

stebėjimas ir įvertinimas. Vykdomas tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas per 

elektroninį dienyną ir kitais būdais. 

3.2. Skatinti  mokytojus ir mokinius maksimaliai išnaudoti savo gebėjimus. 

3.3. Sukurti  aplinką mokytojų ir mokinių kūrybiškumui plėtoti.  

3.4. Sudaryti sąlygas gabiems, iniciatyviems mokiniams patirti sėkmės džiaugsmą ir 

bendruomenės įvertinimą.  

II SKYRIUS   

 INDIVIDUALUS MOKSLEIVIŲ SKATINIMAS 

 

4. Už mokymosi pasiekimus ir pažangą klasės auklėtojas ir dalyko mokytojas įrašo pagyrimus, 

padėkas elektroniniame dienyne. 

5. Už geriausius mokymosi pasiekimus (9/10 balų)  - mokyklos pagyrimo raštai mokiniams. 

6. Didžiausias socialinių valandų skaičius per mokslo metus- padėkos raštas „Geranoriškiausias 

mokinys“.  

7. Didžiausią asmeninę pažangą padaręs mokinys- padėkos raštas „Už asmeninę pažangą“. 

8. Mokiniai, dalyvavę olimpiadose ar konkursuose ir laimėję prizines vietas- padėkos raštas už 

mokyklos vardo garsinimą. 

9. Mokiniai  nepraleidę nei vienos pamokos per mokslo metus apdovanojami padėkos raštu. 

10. Už aktyvų dalyvavimą popamokinėje veikloje, savivaldoje bei projektinėje veikloje aktyviausi 

mokiniai apdovanojami mokyklos padėkos raštais. 

  



III SKYRIUS         

KLASIŲ SKATINIMAS 

11.  Kiekvienų mokslo metų pabaigoje renkama ir skatinama  šauniausia mokslo metų klasė. 

12.  Šauniausios klasės rinkimus organizuoja, mokslo metų rezultatus analizuoja šauniausios 

klasės rinkimų komisija, kuri sudaroma direktoriaus įsakymu.  

13. Šauniausios klasės atrankos kriterijai: 

13.1.  Klasės moksleivių lankomumas (mažiausiai praleista pamokų iš viso; mažiausiai 

praleista nepateisintų pamokų); 

13.2. Klasės mokinių dalyvavimas konkursuose, olimpiadose, sporto varžybose. 

13.3. Klasės moksleivių  dalyvavimas popamokinėje veikloje ( renginiuose, akcijose, 

varžybose, konkursuose, sveikatingumo dienose, masinėse parodose, kalėdiniuose 

renginiuose); klasės auklėtojas, dalyvavęs su klase renginyje, klasei pelno 

papildomą tašką. 

13.4. Klasių šaunios  iniciatyvos, garbingi ir kilnūs sumanymai, akcijos ( įvykdyti). 

13.5. Moksleivių dalyvavimas neformaliojo švietimo veiklose progimnazijoje. 

14. Šauniausia mokslo metų klasė renkama pasibaigus mokslo metams (iki liepos 1d.); 

skelbiama kitų mokslo metų rugsėjo 1-osios šventės metu. 

15. Šauniausia mokslo metų klasė apdovanojama Šauniausios klasės sertifikatu ir esant 

galimybei prizu (įsteigtu Mokyklos tarybos prizu). 

IV. SKYRIUS 

MOKYTOJŲ SKATINIMO TVARKA 

 

16. Darbuotojų sveikinimai jubiliejaus proga stiprinant tapatumo su mokykla jausmą 

(asmeniški/vieši; raštu/žodžiu). 

Darbuotojai skatinami: 

17. Sisteminga ir savita klasės vadovo veikla. 

18. Dalykinių komandinių renginių organizavimas mokykloje ir už jos ribų. 

19. Ilgalaikių (ne mažiau kaip pusės metų) dalykinių, integruotų ir kitų projektų parengimas ir 

vykdymas. 

20. Konstruktyvių santykių su socialiniais partneriais užmezgimas/palaikymas, naudingų 

renginių mokyklai organizavimas, lėšų pritraukimas. 

21. Atviros pamokos vedimas rajono ar respublikos mokytojams (būtinas išplėstinis pamokos 

planas).  



22. Dalyvavimas metodikos darbų parodose, mokymo priemonių ir stendinių pranešimų 

rengimas. 

23. Pranešimo, atitinkančio visus dokumentų rengimo reikalavimus (ne trumpesnio kaip 5 min. 

trukmės bei ne mažesnės nei du A4 lapo apimties), skaitymas konferencijose, seminaruose, 

publikavimas tinklalapiuose ar spaudoje.  

24.  Už respublikos, zonos, rajono olimpiadų, konkursų, varžybų prizinių vietų nugalėtojų (2-

3 vietos) paruošimą.  

25. Savivaldybės apdovanojimams Mokytojų dienos proga kandidatus teikti už konrečius 

darbus, veiklą, iniciatyvos parodymą. 

Skatinimo būdai: 

26. Padėkos žodžiai (asmeniški, vieši; raštu/ žodžiu, per  profesines šventes, Rugsėjo 1-osios 

proga).   

27. Geresnės darbo vietos kūrimas,  aprūpinant  moderniomis ugdymo priemonėmis 

suteikiama  pirmumo teisė.  

28.  Pirmumo teisė tobulintis ir kelti kvalifikaciją.  

 

V. SKYRIUS 

 APTARNAUJANČIO PERSONALO SKATINIMO TVARKA   

 

29. Vadovo padėka raštu (arba žodžiu) už ypač atsakingą požiūrį į pareigų vykdymą, gerą 

darbą, pasiekimus, rezultatus. 

30. Padėka raštu už reikšmingus atliktus darbus turtinant ir tvarkant mokyklos aplinką; 

 VI.  SKYRIUS                                                                                                                                                

BAIGIAMOSIOS NUOSTATAI 

31. Visos moksleivių skatinimo formos  įforminamos direktoriaus įsakymu. 

_________________________________________ 

 

            

 

 

 

 

 


