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 MOKINIŲ SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių skatinimo tvarkos aprašas (toliau –  Aprašas) reglamentuoja mokinių skatinimo tikslą, 

uždavinius, kriterijus bei skatinimo formas Rimanto Stankevičiaus progimnazijoje. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

2. Tikslas – sukurti progimnazijoje veiksmingą mokinių skatinimo sistemą, kuri leistų gabumų ir 

talentų turintiems progimnazijos mokiniams plėtoti savo prigimtinius gebėjimus. 

3. Uždaviniai: 

3.1. Atpažinti gabius ir talentingus vaikus. 

3.2. Skatinti mokinius dalyvauti rajono, šalies, tarptautiniuose konkursuose, koncertuose, 

    dalykinėse olimpiadose, varžybose, meno darbų parodose, konferencijose. 

3.3. Tobulinti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų gabių ir talentingų vaikų 

    atpažinimo ir ugdymo kompetencijas. 

3.4. Telkti progimnazijos bendruomenę, socialinius partnerius mokinių skatinimui. 

3.5. Taikyti gabių ir talentingų mokinių skatinimo priemones. 

 

III SKYRIUS 

MOKINIŲ SKATINIMO BŪDAI IR PRIEMONĖS 

 

4. Skatinimo kriterijai ir priemonės. 

Eil. 

Nr. 

Kriterijai Skatinimo forma Laikas ir 

vieta 

Skatinimui 

teikia 

1.  Dalyvavimas olimpiadų, 

varžybų, konkursų 

progimnazijos etape. 

Progimnazijos direktoriaus 

padėkos mokiniams: padėkos 

raštai – dalyviams, diplomai – 

nugalėtojams. Įteikia 

mokiniams progimnazijos 

direktorius. 

Viešinama progimnazijos 

tinklapyje. 

Pasibaigus 

olimpiadoms, 

konkursams, 

varžyboms  

Pradinių klasių / 

dalykų 

mokytojai, 

neformaliojo 

švietimo 

organizatorius 

 

2.  Dalyvavimas olimpiadų, 

varžybų, konkursų 

savivaldybės ir kt. 

etapuose. 

Viešinama progimnazijos 

tinklapyje ir kituose 

internetiniuose portaluose. 

Gali būti skiriamos socialinės-

pilietinės  valandos, vertinama 

pažymiais.  

Gali būti rėmėjų dovanos 

(kuponai, bilietai į kiną ir pan.). 

Pasibaigus 

olimpiadoms, 

konkursams, 

varžyboms 

Klasių 

auklėtojai, 

dalykų 

mokytojai teikia 

informaciją 

neformaliojo 

švietimo 

organizatoriui 



2 
 

Rašomos padėkos tėvams 

TAMO dienyne. 

3.   Mokiniai, respublikinių, 

tarptautinių olimpiadų, 

varžybų, konkursų 

nugalėtojai. 

5–8 kl. mokiniai, kurių  

visų dalykų metiniai  

įvertinimai yra 10 

Mokinių sąrašai pateikiami 

vadovaujantis 

https://teisineinformacija. 

lt/marijampole/document/60736  

 

 

Mokslo metų 

pabaigoje 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui   

 

 

4.  Mokiniai, per mokslo 

metus padarę didelę  

pažangą, pvz., iš 

patenkinamo – į 

pagrindinį lygį, iš 

pagrindinio į  aukštesnį 

lygį ir pan. (Palyginami 

einamųjų mokslo metų ir 

praeitų mokslo metų 

metiniai įvertinimai). 

Viešinama progimnazijos 

tinklalapyje. 

Rašomos padėkos tėvams 

TAMO dienyne. 

Mokslo metų 

pabaigoje 

Klasių 

auklėtojai ir 

dalykų 

mokytojai 

5.  Respublikos ir 

tarptautinių meninių 

konkursų nugalėtojams 

siūlyti surengti 

pasirodymus 

progimnazijos  šventinių 

renginių metu, 

organizuoti 

progimnazijoje ir kitose 

miesto erdvėse 

kūrybinių darbų parodas. 

Viešinama progimnazijos 

renginiuose ir miesto erdvėse. 

Pasibaigus 

meniniams 

konkursams, 

parodoms 

Dalykų 

mokytojai, 

neformaliojo 

švietimo 

organizatorius 

6.  Pradinių klasių mokinių, 

kurių metinis vertinimas 

yra aukštesniuoju lygiu, 

5–8 kl. mokinių, kurių 

metinis vertinimas yra 

9–10  

Mokinių nuotraukos 

viešinamos stende „Pirmūnai“. 

Mokslo metų 

pradžioje 

Neformaliojo 

švietimo 

organizatorius 

pradinių klasių 

mokytojų, 

klasių auklėtojų 

teikimu 
 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

5. Klasių auklėtojai su šiuo Aprašu supažindina klasės mokinius bei mokinių tėvus (globėjus, 

rūpintojus). 

6. Aprašas skelbiamas progimnazijos internetinėje svetainėje.   

___________________________________ 

 

 


