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VILKAVIŠKIO „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJA 

 

MOKINIŲ SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos Mokinių skatinimo tvarkos aprašas reglamentuoja mokinių 

skatinimo tikslus, uždavinius, principus ir būdus.  

2. Mokinių skatinimo tvarką patvirtina progimnazijos direktorius, suderinęs su Mokyklos taryba.  

  

II. TIKSLAI 

 

3. Skatinti mokinių vidinį poreikį tobulėti, ugdyti bendrąsias ir dalykines kompetencijas. 

4. Kelti motyvaciją atstovauti progimnaziją rajoniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose 

konkursuose, olimpiadose, varžybose ir kituose renginiuose. 

 

III. UŽDAVINIAI 

 

5. Skatinti mokinius maksimaliai išnaudoti savo gebėjimus, formuoti teigiamo savęs vertinimo, 

asmenybės tobulėjimo nuostatas, karjeros planavimo įgūdžius. 

6. Sudaryti sąlygas gabiems, talentingiems ir iniciatyviems mokiniams patirti sėkmės džiaugsmą ir 

bendruomenės įvertinimą. 

7. Sukurti palankią ugdymo(si) aplinką mokinių aktyvumui, saviraiškai ir kūrybiškumui plėtoti. 

8. Viešinti mokinių laimėjimus mokyklos internetinėje svetainėje, stenduose, spaudoje. 

 

IV. SKATINIMO PRINCIPAI 

 

9. Pozityvumas: pastebimas ir palaikomas pozityvus mokinių indėlis į mokyklos veiklą. 

10. Objektyvumas: mokiniai skatinami už aktyvumą, parodytą iniciatyvą, konkrečias veiklas ir 

pasiekimus. 

11. Atvirumas: mokyklos savivaldos institucijose tariamasi dėl mokinių skatinimo kriterijų bei 

formų. 

 

 

 

 

 

 

  ________________________________



V. SKATINIMO SISTEMA 

 

 

Eil. 

Nr. 
KRITERIJAI SKATINIMO FORMA 

LAIKAS IR 

VIETA 
PAGRINDIMAS 

1. Mokinių pastangos, iniciatyvos, aktyvumas bet kurioje 

mokyklos ar klasės veikloje. 

Įrašai e. dienyne, 

padėka/pagyrimas žodžiu. 

Nuolat Pastebėta veikla 

2. Geriausi asmeniniai pusmečių (1–4 klasių) ir trimestrų 

(5–8 klasių) , mokslo metų pažangumo ir lankomumo 

rezultatai: 

Viešas paskelbimas 

bendruomenei. 

Gruodis, sausis, 

vasaris, birželis; 

Mokyklos ir 

klasių 

internetinėse 

svetainėse. 

Įrašai elektroniniame dienyne, 

klasių vadovų ataskaitos. 

 mokiniai, besimokantys aukštesniuoju lygiu 1–4  

klasėse; 

 mokiniai, besimokantys labai gerais ir gerais 

pažymiais 5–8  klasėse; 

 mokiniai, nepraleidę nė vienos pamokos; 

 didžiausią asmeninę pažangą (0,5 ir daugiau 

balo išaugęs pažymių vidurkis) padarę 5–8 

klasių mokiniai. 

3. Geriausi pasiekimai per mokslo metus:  

Progimnazijos direktoriaus 

įsakymai, padėkos 

raštai;  padėkos tėvams. 
Birželis; mokslo 

metų pabaigos 

šventėje. 

  

Įrašai elektroniniame dienyne, 

klasių vadovų teikimai. 

 pažangumas, lankomumas, pasiekimai 

olimpiadose, konkursuose, varžybose, parodose 

ir kituose renginiuose; 

 aktyvi veikla progimnazijoje ir už jos ribų; Progimnazijos direktoriaus 

padėkos raštai. 

 

Klasių, neformaliojo ugdymo 

grupių vadovų, kūno kultūros 

mokytojų teikimai.   sportiniai pasiekimai; 



 aktyvi veikla klasės kolektyve. Klasės vadovo padėkos raštas, 

atminimo dovanėlė. 

Klasės vadovo sprendimas. 

4. Rajono, šalies olimpiadų , konkursų, varžybų 

nugalėtojai ir prizininkai. 

  

  

Informacija bendruomenei 

mokyklos, klasių svetainėse. 

Organizatorių padėkos raštai, 

direktoriaus įsakymai. 

  

Per mokslo metus 

mokinių 

susirinkimų metu. Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus vedėjo įsakymai, kitų 

švietimo įstaigų pranešimai. 

5. Mokyklinių olimpiadų, konkursų,  varžybų nugalėtojai 

ir  prizininkai. 

Informacija bendruomenei 

mokyklos svetainėje, proginiai 

padėkos raštai. 

Per mokslo 

metus, įvykus 

renginiui. 

Vertinimo protokolai  

6. 5–8 klasių nominacijos (pažangiausia, mažiausiai 

pamokų praleidusi, kultūringiausia, aktyviausia ir pan.)  

Diplomas ir suvenyras. Birželis, mokslo 

metų pabaigos 

šventė. 

Nominacijų suteikimo 

komisijos sprendimas 

7. Sporto ir Muzikos mokyklos auklėtiniai, garsinantys 

progimnaziją šalyje.  

Viešas paskelbimas 

bendruomenei. 

Mokyklos ir 

klasių 

internetinėse 

svetainėse. 

Mokslo metų pasiekimų  

suvestinė 

8. Geriausiai besimokantys, pažangūs, aktyviai 

dalyvaujantys neformaliojo ugdymo, savivaldos 

institucijų veiklose mokiniai. 
Edukacinė–pramoginė išvyka. 

Po I pusmečio 

ir/ar mokslo metų 

pabaigoje šalies 

teritorijoje. 

Direkcinės tarybos sprendimas 

9. Labai gerai ir gerai besimokantys, aktyvūs, pavyzdingo 

elgesio 1–8 klasių mokiniai.  

Nuotraukos progimnazijos 

stende ,,Mes jais didžiuojamės“. 

Po I trimestro. Direkcinės tarybos sprendimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. KITI KRITERIJAI 
 

12. Progimnazijos padėkos raštas – nustatytos formos raštas su oficialia progimnazijos simbolika, 

teikiamas direktoriaus įsakymo pagrindu. 

13. Proginis padėkos raštas – rengėjų sukurtos formos raštas. 
 

 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Tvarka keičiama ir papildoma mokyklos bendruomenės, savivaldos institucijų iniciatyva ir joms 

pritarus. 

 

 

PRITARTA 

Mokyklos tarybos  

2014-04-23  

protokoliniu nutarimu 

Nr. 1.5.-1 


