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PANEVĖŽIO 5-OJI GIMNAZIJA 

 

MOKINIŲ SKATINIMO TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Panevėžio 5-osios gimnazijos ,,Mokinių skatinimo tvarka“ (toliau – Tvarka) parengta 

vadovaujantis 2017 metų Gimnazijos Veiklos planu patvirtintu gimnazijos direktoriaus 2017 m. 

vasario 24 d. įsakymu Nr. V-73 „Dėl gimnazijos 2017 m. veiklos plano tvirtinimo“. 

1.2. Tvarka reglamentuoja mokinių skatinimą, nustato I-IV klasių mokinių skatinimo priemones. 

 

II. MOKINIŲ SKATINIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

2. Tikslas – skatinti mokinius ugdyti asmenines, socialines, pilietines kompetencijas: motyvuoti 

juos siekti aukštų akademinių, sportinių, kūrybinių pasiekimų, skatinti mokinių meninę, sportinę, 

kūrybinę saviraišką, aktyvią visuomeninę veiklą, lankyti pamokas. 

2.1.Uždaviniai: 

2.1.1. sudaryti sąlygas dalyvauti konkursuose, olimpiadose, viktorinose, varžybose, konferencijose, 

vykdyti projektus; 

2.1.2. mokinių pasiekimus skelbti mokykloje ir viešojoje erdvėje; 

2.1.3. apdovanoti olimpiadų, konkursų, viktorinų, varžybų, nugalėtojus, aukštesnįjį lygį pasiekusius 

mokinius. 

 

III. SKATINIMO ORGANIZAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

 

3. Direktoriui skatinti mokinius už aukštus akademinius, sportinius, kūrybinius pasiekimus, aktyvią 

visuomeninę veiklą teikia dalykų mokytojai, neformaliojo švietimo būrelių, klasių bei darbo grupių 

vadovai. 

3.1. Dalykų mokytojai, neformaliojo švietimo būrelių, klasių vadovai per mokslo metus pildo 

lentelę „I-IV klasių mokinių pasiekimai tarptautiniuose, respublikiniuose, miesto konkursuose, 

olimpiadose; mokiniai, mokslo metų pabaigoje visų mokomųjų dalykų pasiekę aukštesnįjį lygį; 

aktyviai popamokinėje veikloje dalyvaujantys mokiniai“ (1 priedas). 

3.2. Skatinimo kriterijai ir formos: 

 

Eil. 

Nr. 

Kriterijai Laikas/ skatinimas 

1. Tarptautinių, respublikinių, miesto 

olimpiadų, konkursų, atskirų sportinių 

šakų, varžybų I-III vietų nugalėtojai, 

laureatai. 

* Vasario 16-osios minėjime, mokslo metų 

pabaigoje  šventėje ,,Gimnazijos Garbė“ 

direktoriaus  padėkos raštais, esant galimybei -

dovanomis; 

*  Po olimpiados, viktorinos, varžybų, 

konkurso dalyko mokytojo padėka mokiniams 

ir mokinių tėvams e-dienyne. 

2. Mokiniai, mokslo metų pabaigoje visų 

mokomųjų dalykų pasiekę aukščiausią 

lygį, olimpiadininkai. 

 

Pasibaigus mokslo metams: 

- direktoriaus  parašyta padėka ; 

- rezultatai skelbiami internetinėje svetainėje, 

- klasės vadovo  padėka mokiniams ir mokinių 



tėvams el. dienyne. 

2-3 mokiniai, pasiekę geriausius akademinius 

rezultatus, apdovanojami piniginėmis ,, 

Alumni“ rėmėjų premijomis. 

3. Geriausi  sportininkai renkami 

vadovaujantis geriausių sportininkų 

rinkimo nuostatais. 

Dalyko mokytojo padėka mokiniams ir 

mokinių tėvams el. dienyne.  

Piniginė premija arba dovana įteikiama 

,,Gimnazijos Garbė“ šventėje. 

4. ,, Metų‘‘klasė (geriausiai pamokas 

lankanti klasė  ir kt.) pagal nuostatus. 

 

Pasibaigus mokslo metams: 

- direktoriaus   padėka ,nemokama ekskursija.  

- rezultatai skelbiami internetinėje svetainėje, 

- klasės vadovo  padėka mokiniams ir mokinių 

tėvams el. dienyne. 

. 

 

 

 

 

 

5. Mokyklinių olimpiadų, konkursų, 

viktorinų varžybų I-III vietų nugalėtojai, 

laureatai, prizininkai.  

 Po olimpiados, viktorinos, konkurso,  varžybų, 

konferencijų dalykų mokytojų padėka mokiniui 

ir mokinio tėvams elektroniniame dienyne.  

Direktoriaus  padėkos raštas Vasario 16-osios 

minėjime arba  ,,Gimnazijos Garbė“ šventėje. 

6. Aktyviai popamokinėje veikloje (renginių 

organizavimas, vedimas ir kt.) 

dalyvaujantys mokiniai. 

Po  renginio mokytojų  ar  būrelio vadovų, 

organizavusių renginį , padėka mokiniui ir 

mokinio tėvams elektroniniame dienyne.  

Direktoriaus  padėkos raštas Vasario 16-osios 

minėjime arba  ,,Gimnazijos Garbė“ šventėje.  

 

3.3. Už informacijos skelbimą viešosiose erdvėse (internetinis mokyklos tinklapis, spauda, 

informaciniame gimnazijos TV ekrane, elektroninis dienynas) atsakingi renginio organizatoriai arba 

dalykų mokytojai, neformaliojo švietimo būrelių vadovai, rengę mokinį, neformaliojo ugdymo 

organizatorė. 

3.4. Visuotiniuose tėvų susirinkimuose skelbiamos labai gerai besimokančių, tarptautinių, 

respublikinių, miesto olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojų mokinių pavardės. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

4.1. Su mokyklos Mokinių skatinimo tvarka mokslo metų pradžioje mokinius supažindina klasės 

vadovas. 

4.2. Su Mokinių skatinimo tvarka mokinių tėvai supažindinami kiekvienais metais per pirmą klasės 

tėvų susirinkimą. 

4.3. Tvarkos nuostatas vykdo gimnazijos  administracija, klasių vadovai, dalykų mokytojai, 

renginių organizatoriai. 

                                                   V.Lėšų skyrimas 

 

5.1. Skatinimo lėšų fondas kaupiamas iš: 

5.1.1. 2%  nuo surinktos gyventojų pajamų  2 % mokesčio sumos; 

5.1.2. gimnazijos paramos ir labdaros fondo, rėmėjų ir kt. 

______________________________ 

 



 

 

Suderinta : 

Metodinės tarybos  posėdyje 

2017-04-10 Protokolo Nr.4  



1 priedas 

 

PANEVĖŽIO 5-OJI GIMNAZIJA 

2017-2018 MOKSLO METAI 

 

1. Ugdytiniai yra tarptautinių renginių, projektų dalyviai/ nugalėtojai /prizininkai 

/laureatai 

                          (1-3 vietos) 

 

Mokinio 

vardas, 

pavardė  

Klasė Renginio 

pavadinimas 

Data Pasiekimai Mokytojo, 

parengusio 

mokinį (-ius), 

vardas, 

pavardė, 

kvalifikacinė 

kategorija 

      

      

      

 

2. Ugdytiniai yra respublikinių konkursų, varžybų ir kitų renginių / nugalėtojai /prizininkai 

/laureatai (1-3 vietos). 

 

Mokinio 

vardas, 

pavardė  

Klasė Renginio 

pavadinimas 

Data Pasiekimai Mokytojo, 

parengusio 

mokinį (-ius), 

vardas, 

pavardė, 

kvalifikacinė 

kategorija  

      

      

      

 

3. Ugdytiniai yra miesto įvairių olimpiadų, konkursų, varžybų ir kitų renginių nugalėtojai 

/prizininkai /laureatai (1-3 vietos) 

 

Mokinio 

vardas, 

pavardė  

Klasė  Renginio 

pavadinimas  

Data Pasiekimai  Mokytojo, 

parengusio 

mokinį (-ius), 

vardas, 

pavardė, 

kvalifikacinė 

kategorija  

      

      

      

 

 

 

 



4. Ugdytiniai yra mokyklos įvairių olimpiadų, konkursų, varžybų ir kitų renginių nugalėtojai 

/prizininkai /laureatai (1-3 vietos) 

 

Mokinio 

vardas, 

pavardė  

Klasė  Renginio 

pavadinimas  

Data Pasiekimai  Mokytojo, 

parengusio 

mokinį (-ius), 

vardas, 

pavardė, 

kvalifikacinė 

kategorija  

      

      

      

 

 

 

 

5. Mokiniai, mokslo metų pabaigoje visų mokomųjų dalykų pasiekę aukštesnįjį lygį. 

 

Mokinio vardas, pavardė  Klasė Klasės vadovo vardas, pavardė 

   

   

    

 

6. Aktyviai popamokinėje/ visuomeninėje veikloje dalyvaujantys mokiniai. 

 

Mokinio 

vardas, 

pavardė  

Klasė Renginio 

pavadinimas  

Data Mokytojo, parengusio 

mokinį (-ius), vardas, 

pavardė, kvalifikacinė 

kategorija  

     

     

     

 


