
 

 

ŠALČININKŲ R. BALTOSIOS VOKĖS ELIZOS OŽEŠKOVOS GIMNAZIJOS  

DIREKTORIUS 
 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL MOKINIŲ SKATINIMO TVARKOS TVIRTINIMO  

 

2021 m. spalio 14 d. Nr. V1-181 

Baltoji Vokė 

 

 

Remdamasi Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos nuostatais 

(2015 m. liepos 2 d., Šalčininkų rajono savivaldybės Tarybos sprendimas Nr. T-144) 27.15 p. 

vykdymu, bei klasių auklėtojų MG grupių nutarimu (2021 m. rugpjūčio 26 d., protokolo Nr. 6),  

1. T v i r t i n u  Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos mokinių 

skatinimo tvarką (pridedama).   

2. Į p a r e i g o j u  klasės auklėtojus, bendradarbiaujant su dalykų mokytojais, kaupti 

informaciją apie mokinius bei vykdyti mokinių skatinimo sistemos įgyvendinimą. 

 

 

Direktorė                                                                                                                    Miroslava  Šostak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATVIRTINTA 

Šalčininkų r. Baltosios Vokės  

Elizos Ožeškovos gimnazijos 

Direktoriaus 

2021 m. spalio 14 d. 

įsakymu Nr. V1-181 

 

 

ŠALČININKŲ R. BALTOSIOS VOKĖS ELIZOS OŽEŠKOVOS GIMNAZIJOS  

MOKINIŲ SKATINIMO TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Šių nuostatų paskirtis reglamentuoti skatinimo tvarkos ir  formų nustatymą mokiniams, 

lankantiems Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos vidurinę mokyklą. 

2. Skatinimo tvarką klasių auklėtojų MG siūlymu parengia metodinė taryba ir peržiūri 

kiekvienų mokslo metų pradžioje.  

3. Skatinami gali būti mokiniai, kurie aktyviai dalyvauja projektinėje, kultūrinėje–edukacinėje  

veikloje ne pamokų metu, atstovauja gimnazijai olimpiadose, konkursuose, varžybose, 

savanoriauja, yra pažangūs, iniciatyvus  ir tais mokslo metais neturi drausminių nuobaudų.  

 

II. MOKINIŲ SKATINIMO TIKSLAI 

  

4. Skatinti gimnazijos mokinius: 

     -  pasiekusius puikių rezultatų mokslo, meno, sporto srityse; 

     - aktyviai dalyvaujančius savivaldos veikloje; 

     - prisidedančius prie gimnazijos kultūros bei įvaizdžio kūrimo; 

     - reprezentuojančius gimnaziją miestelio, rajono ir šalies mastu; 

     - labai gerai besimokančius pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą.  

  

III. SKATINIMO KRITERIJAI 

  

5. Prizinių vietų laimėjimas Švietimo ir mokslo ministerijos ar jai pavaldžių įstaigų 

organizuojamose mokyklinėse, rajoninėse, respublikinėse arba tarptautinėse mokomųjų dalykų 

olimpiadose ir konkursuose, parodose, sporto varžybose ir čempionatuose. 

6. Aktyvi veikla mokyklos savivaldos organizacijose. 

7. Mokyklos kultūros bei įvaizdžio kūrimas, mokyklos reprezentavimas miestelio, rajono ir 

šalies mastu. 

8. Geras ir labai geras mokymasis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą.  

 

IV. SKATINIMO TVARKA 

 

9. Klasių auklėtojai, bendradarbiaujant su  dalykų mokytojais, remiantis kriterijais (priedas 1),  

pateikia gimnazijos direktoriui sąrašus mokinių, užėmusių prizines vietas mokyklos, rajono, 

respublikinio ar tarptautinio lygio mokomųjų dalykų olimpiadose ir konkursuose, meno 

konkursuose ir parodose, sporto varžybose iki kiekvienų mokslo metų gegužės 10 d.  

10. Mokinių tarybos pirmininkas teikia sąrašus mokinių, siūlomų skatinti už aktyvią veiklą 

mokyklos savivaldoje. 

11. Gimnazijos direktorius kartu su klasės auklėtojų MG grupe bei Gimnazijos mokinių 

savivaldos pirmininku  priima sprendimą dėl mokinių apdovanojimo.  



 

 

         12. Apdovanojimai vyksta mokslo metų užbaigimo šventėje ar mokinių susirinkimo metu, kur 

viešai įteikiamas apdovanojimas arba pranešama apie mokslo metų užbaigimo dieną.  

  

  

V. SKATINIMO FORMOS 

  

13. Skatinimo formos: 

- padėka žodžiu; 

- padėka raštu - padėkos laiškas (mokytojo, klasės auklėtojo, administracijos) tėvams; 

- išvykos į spektaklius, koncertus; 

          - kelionės; 

          - dovanos; 

 - mokslo metų trumpinimas pagal pateiktą priedą. 

 

                                         VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 

14. Mokinių skatinimo tvarka parengta remiantis mokytojų, mokinių susitarimais, gali būti 

koreguojama ir papildoma direktoriaus įsakymu.  

 

 

 

Priedas 1 

 

Eil. Nr Veikla Dienos/valandos 

1. Dalyvavimas projektinėje, kultūrinėje–edukacinėje  

veikloje ne pamokų metu. 

1 diena (6 val.) 

2. Atstovavimas gimnazijai rajoninėse ir 

respublikinėse  olimpiadose, konkursuose, 

varžybose. 

Už dalyvavimą 1 d. 

Už vietos laimėjimą 1 d. 

3. Savanoriavimas (ne mažiau 4 val.) 1 d. 

4. Be priežasties nepraleidę nei vienos 

pamokos. 

1 d. 

5. Geriausi asmeniniai pasiekimai (metinis 

įvertinimas 9-10). 

2 d. 

6.  Dalyvavimas iniciatyvumas mokinių savivaldos 

veikloje. 

Už iniciatyvumą 1-2 d. 

 

 

__________________________ 


