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VILKAVIŠKIO „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJA 

 

MOKINIŲ SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos skatinimo tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Progimnazijos nuostatais, Geros mokyklos koncepcija.   

2. Mokinių skatinimo tvarkos aprašas reglamentuoja mokinių skatinimo tikslą, uždavinius ir formas.  

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

 

II. TIKSLAI 

 

4. Ugdant mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas, skatinti asmeninę ūgtį. 

 

III. UŽDAVINIAI 

 

5. Padedant mokiniams atrasti ir pažinti galimybes, formuoti teigiamo savęs vertinimo bei tobulėjimo nuostatas. 

6. Sudaryti sąlygas patirti mokymosi ir pažinimo džiaugsmą. 

7. Viešinti mokinių pasiekimus, patiriant bendruomenės įvertinimą. 

 

 

 

_______________________________________ 

 

 



IV. SKATINIMO TVARKA  
 

Eil. 

Nr. 
KRITERIJAI SKATINIMO FORMA LAIKAS IR VIETA 

ATSAKINGI 

ASMENYS  

1. Mokinių pastangos, iniciatyvos, aktyvumas 

mokantis, saviraiškus dalyvavimas mokyklos 

gyvenime (PUG, 1–8 klasės) 

Padėka/pagyrimas/paskatinimas 

žodžiu ir raštu 

Nuolatos 

Įrašai e. dienyne, 

Mokinio ūgties 

dienoraštyje 

 

 Dalyko mokytojai, 

 klasės vadovai 

 

 

 

2. Geriausi asmeniniai pusmečių, mokslo 

metų pažangumo rezultatai (1–8 klasės):  

 

Direktorės padėkos raštas 

Viešas paskelbimas mokyklos 

bendruomenei  
I–II pusmečių pabaigoje  

Skatinimo lentoje 

Mokyklos internetinėje 

svetainėje 

 Dalykų mokytojai, 

 klasių vadovai  

 

 

▪ mokiniai, besimokantys aukštesniuoju lygiu  

1–4  klasėse; 

▪ mokiniai, besimokantys aukštesniuoju ir 

pagrindiniu lygiu 5–8  klasėse; 
 Viešas paskelbimas mokyklos    

bendruomenei   

 

▪ didžiausią asmeninę pažangą padarę 1–8 klasių 

mokiniai;  

▪ didžiausią kiekvieno mokomojo dalyko 

(lietuvių kalbos, matematikos, užsienio kalbų ir 

t. t.,) asmeninę pažangą padarę mokiniai tarp 5–

8 klasių;   

  Direktorės padėkos raštas 

 

 

 

▪ didžiausią kiekvienos mokomojo dalyko 

(lietuvių kalbos, matematikos, užsienio kalbų ir 

t. t. )  asmeninę pažangą padarę mokiniai 

atskiroje klasėje (5-oje, 6-oje, 7-oje, 8-oje).  

Dalyko mokytojo padėkos raštas 

 

 

 

 

  

  I–II pusmečių pabaigoje 

 

 

 

 

 Dalykų mokytojai 

3. Geriausi pasiekimai per mokslo metus: 

 

 

 

  



 ▪ progimnazijoje organizuojamų dalykinių 

olimpiadų, konkursų,  sportinių varžybų, meno 

parodų ir kitų renginių nugalėtojai/prizininkai 

ir/ar laureatai; 

 

Proginis padėkos raštas 

 

Informacija bendruomenei   

 

Per mokslo metus 

Mokyklos svetainėje  

  

Organizuojantys     

mokytojai      

▪ respublikoje, regione, rajone organizuojamų 

dalykinių olimpiadų, konkursų, sportinių 

varžybų, meno parodų ir kitų renginių 

nugalėtojai/prizininkai ir/ar laureatai. 

 

Organizatorių, progimnazijos 

direktoriaus padėkos raštas 

Viešas paskelbimas 

bendruomenei 

 

Per mokslo metus 

 

 

Skatinimo lentoje  

Mokyklos svetainėje  

Rajoninėje spaudoje  

  Mokyklos vadovai 

4. Aktyvi veikla progimnazijoje ir už jos ribų:  

  

 

 

Progimnazijos direktoriaus 

padėkos raštas 

Viešas paskelbimas 

bendruomenei 

 

 

 

Per mokslo metus 

 

Skatinimo lentoje  

Mokyklos svetainėje  

Rajoninėje spaudoje 

  

 ▪ bendruomeniškumas ir iniciatyva; 

▪ kūrybiškumas; 

▪ sveika gyvensena;  

▪ aplinkosauga;  

 Mokyklos vadovai  

▪ aktyvi veikla klasėje.  Klasės vadovo padėkos raštas 

ar kt.  

Per mokslo metus   Klasės vadovai 

5. Klasių ir asmeninės nominacijos:  

 

Taurės  

Medaliai  

 

I–II pusmečių pabaigoje 

  

 

 ▪ pažangiausia klasė (tarp 5–6 ir 7–8 klasių); 

▪ geriausiai dėvinti uniformas klasė (tarp 1–4 ir 

5–8 klasių); 

▪ didžiausią asmeninę pažangą padaręs mokinys 

5-oje, 6-oje, 7-oje, 8-oje klasėse. 

 Mokinių tarybos kuratorė  

 

6. 

 

 Ryškūs rezultatai ir lyderystė per visus mokslo 

metus: 

 

Edukacinė–pramoginė išvyka 

 

 

I pusmečio ir/ar mokslo 

  

  



 ▪ asmenybės ūgtis; 

▪ veikla savivaldos institucijose; 

▪ dalyvavimas neformaliojo ugdymo veikloje; 

▪ kita 

  

metų pabaigoje šalies 

teritorijoje 

 

  Mokyklos vadovybė, 

  klasių vadovai  

  

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

8. Progimnazijos padėkos raštas – nustatytos formos raštas su oficialia progimnazijos simbolika, teikiamas direktoriaus. 

9. Proginis padėkos raštas – laisvos formos raštas, teikiamas rengėjų/organizatorių.  

10. Tvarka keičiama ir papildoma savivaldos institucijų iniciatyva ir joms pritarus. 

 

 

 

SUDERINTA  

Mokyklos tarybos  

2020-06-29 posėdžio  

protokolo nutarimu   

Nr. 1.5.-5  

 


