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PLUNGĖS AKADEMIKO ADOLFO JUCIO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ SKATINIMO 

TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijos mokinių skatinimo tvarkos aprašas 

(toliau – Tvarkos aprašas) nustato gerai besimokančių, pamokas lankančių, nepriekaištingai 

besielgiančių, aktyvių mokinių, rajoninių, respublikinių olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojų 

(1-3 vietos) ir laureatų skatinimą. 

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazija 

(toliau – progimnazija) Mokinių darbo ir elgesio taisyklėmis, patvirtintomis direktoriaus įsakymu 

(2018 m. lapkričio 5 d., Nr. V-94). 

 

II. MOKINIŲ SKATINIMO UŽDAVINIAI 

 

3. Skatinti mokinius, pasiekusius puikių rezultatų moksle ir kitose veiklose, didinti mokinių 

motyvaciją, skatinti jį atstovauti mokyklai. 

4. Kelti mokinių, gerai lankančių ir nepraleidusių pamokų be pateisinamų priežasčių, 

motyvaciją. 

5. Skatinti mokinių meninę, sportinę, kūrybinę raišką. 

 

III. MOKINIŲ SKATINIMO KRITERIJAI 

 

6. Aukšti pažangumo rezultatai. 

7. Didelę pažangą padaręs moksle - pažangumo vidurkis pakyla 1 balu. 

8. Nepriekaištingas pamokų lankymas - nė vienos praleistos pamokos.  

9. Atstovavimas progimnazijai rajoniniuose, respublikiniuose konkursuose, olimpiadose, 

varžybose ir kt.  

10. Aktyvi popamokinė veikla (renginių organizavimas, vedimas; išskirtinis dalyvavimas 

neformaliojo švietimo veikloje; aktyvus dalyvavimas renginiuose rajone, šalyje atstovaujant 

mokyklai ir kt.). 

11. Pavyzdingas elgesys (laikosi progimnazijos  nuostatų, mokinio elgesio taisyklių, neturi 

drausminių nuobaudų, yra mandagus). Mokinį skatinti siūlo klasės auklėtoja, pritaria Mokytojų 

taryba.  

 

IV. MOKINIŲ SKATINIMO BŪDAI IR PRIEMONĖS 

 

Skatinimo priemonė Skatinimo kriterijus Laikotarpis  Kas skiria 

Žodinis pagyrimas Sąžiningai ir stropiai 

atliekantys savo pareigas, 

besilaikantys mokyklos 

nuostatų ir Mokinio taisyklių 

mokiniai, aktyvai 

dalyvaujantys mokyklos, 

rajono, respublikos 

renginiuose, konkursuose, 

varžybose ir kt. 

Per mokslo 

metus (nuolat) 

Bet kuris mokyklos 

darbuotojas 



 

Pagyrimai 

elektroniniame dienyne 

(tamo.lt) mokiniui 

Už pastangas, pasiekimus, labai 

gerą lankomumą, aktyvią 

veiklą dalyko pamokose 

Per mokslo 

metus (nuolat) 

Dalyko mokytojai, 

neformaliojo švietimo 

mokytojai 

Už pagalbą klasės auklėtojui, 

aktyvų dalyvavimą klasės 

veikloje, aktyvią socialinę 

veiklą, Mokinio darbo ir 

elgesio taisyklių laikymąsi 

(nėra pasiaiškinimų pas klasės 

vadovą, socialinį pedagogą). 

Klasės auklėtojas 

Už labai gerą mokymąsi 

(vidurkis 9 ar 10). 

Po I / II 

pusmečio 

Klasės auklėtojas 

Už dalyvavimą – atstovavimą 

progimnazijai olimpiadose, 

konkursuose, varžybose ir kt. 

Po renginio 

(per 1-2 

dienas) 

Atsakingas mokytojas  

Padėka elektroniniame 

dienyne (tamo.lt) 

mokinio tėvams 

Už labai gerą dukros/sūnaus 

mokymąsi. 
Po I / II 

pusmečio 

 

Mokyklos 

administracijos vardu 

 

Už dalyvavimą – atstovavimą 

progimnazijai olimpiadose, 

konkursuose, varžybose ir kt. 

Po renginio 

(per 1-2 

dienas) 

Atsakingas mokytojas 

Padėka 

Už labai gerą pamokų lankymą 

(nepraleista nė viena pamoka 

per pusmetį). 

Po I / II  

pusmečio 

 

Direktorius 

Atminimo dovana su 

mokyklos simbolika 

Už labai gerą pamokų lankymą 

(nepraleista nė viena pamoka 

per mokslo metus). 

Mokslo metų  

pabaigoje 

 

Direktorius 

 

Padėka ir atminimo 

dovanėlė su mokyklos 

simbolika 

Už prizines vietas konkursuose, 

olimpiadose, varžybose 

Direktorius 

Už labai gerą mokymąsi 

(vidurkis 9 ar 10 metiniame 

įvertinime). 

Direktorius  

Per mokslo metus pažanga 

moksle pakyla 

(pažangumo vidurkis padidėja 

1 balu). 

Direktorius 

Organizuojama išvyka 

(jei yra galimybė) 

Maksimaliai galimam mokinių 

skaičiui, besimokiusių gerai ar 

labai gerai, garsino mokyklą 

(puikiai lankiusiems, klasių 

auklėtojams rekomendavus). 

Mokslo metų 

pabaigoje 

Direktorius, 

pavaduotojas ugdymui, 

klasių auklėtojai 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Informacija apie paskatintus mokinius gali būti (jei yra tėvų (globėjų, rūpintojų) 

sutikimas) talpinama progimnazijos internetiniame tinklalapyje, kitose žiniasklaidos priemonėse. 

13. Progimnazijos direktorius, mokytojai, spec. pedagogė, socialinė pedagogė, 

aptarnaujantis personalas yra atsakingi, kad būtų laikomasi šios tvarkos nuostatų. 

14. Tvarką tvirtina mokyklos direktorius, Progimnazijos tarybai pritarus. 



15. Tvarka keičiama ir pildoma progimnazijos bendruomenės, savivaldų institucijų 

iniciatyva. 

__________________________________ 

  

PRITARTA 

Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijos  

Pedagogų tarybos posėdžio 2018-10-29 nutarimu 

Protokolas Nr. PT-8 

 

SUDERINTA 

Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijos  

Mokinių tarybos posėdžio 2018-10-24 nutarimu 

Protokolas Nr. MP-1 

 


