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VILNIAUS PILAITĖS GIMNAZIJOS
MOKINIŲ SKATINIMO TVARKA
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus Pilaitės gimnazijos Mokinių skatinimo tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja mokinių skatinimo principus ir būdus.
2. Tvarkos paskirtis – pastebėti mokinių iniciatyvumą, skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą siekiant asmeninės pažangos, puoselėjant
bendražmogiškąsias vertybes.
II. MOKINIŲ SKATINIMO PRINCIPAI
3. Pozityvumas: pastebėti ir palaikyti pozityvų mokinių indėlį į mokyklos veiklą.
4. Objektyvumas: mokiniai skatinami už konkrečią, efektyvią veiklą.
5. Atvirumas: mokyklos savivaldos institucijose tariamasi dėl mokinių skatinimo būdų.
III. MOKINIŲ SKATINIMO BŪDAI IR FORMOS
Eil.Nr. Požymiai
1.
Sąžiningai ir stropiai atliekantys savo pareigas,
besilaikantys mokyklos nuostatų, elgesio
taisyklių mokiniai, aktyviai dalyvaujantys
gimnazijos, miesto, respublikos renginiuose,
konkursuose, olimpiadose, varžybose ir kt.
2.
Už labai gerą ir gerą mokymąsi (9-10, 8-10
įvertinimai)
3.

Už labai gerą lankomumą (pažangus mokinys,
neturintis nė vienos nepateisintos pamokos)

Skatinimo forma
Žodiniu pagyrimu mokslo
metų eigoje

Laikas ir vieta
Nuolat

Nustatymas
Paaiškėjus faktui klasių
auklėtojų, mokytojų,
administracijos teikimu

Padėka elektroniniame
dienyne skyrelyje
,,Pastabos ir pagyrimai“

Po I pusmečio

Klasių auklėtojų teikimu
įrašai elektroniniame
dienyne
Klasių auklėtojų, mokytojų
teikimu įrašai
elektroniniame dienyne

Po I pusmečio

4.

Už pažangą (mokinys padaręs pažangą, kai
pažymys aukštesnis nei buvo)

Nuolat

5.

Už pagalbą klasės auklėtojui (klasės veiklos
organizavimas)
Už aktyvią socialinę veiklą (už daugiau nei 10
val.- žr. Socialinės-pilietinės veiklos aprašą)
Už iniciatyvumą ir aktyvų dalyvavimą
gimnazijos veikloje, geranorišką, nuoširdų
bendravimą ir bendradarbiavimą su mokyklos
bendruomenės nariais

Nuolat

Klasių auklėtojų, mokytojų
teikimu įrašai
elektroniniame dienyne.
Klasės auklėtojo teikimu

Mokslo metų pabaigoje

Klasės auklėtojo teikimu

Nuolat

Už labai gerą (9-10 balų) mokymąsi
Gimnazijos padėkos raštu
Už gerą ( 8-10 balų) mokymąsi
Už labai gerą pamokų lankomumą (pažangus
mokinys, mokslo metų pabaigoje neturintis nė
vienos praleistos nepateisintos pamokos)
Už padarytą pažangą (pvz. I pusmečio vidurkis 5,3, II pusmečio vidurkis - 7,3 (pažanga
padaryta)- skirtumas ne mažiau kaip 2 balai
Už socialinę-pilietinę iniciatyvą (skatinama
klasė, mokinių grupė, mokinys);

Mokslo šventės metu
Mokslo šventės metu
Mokslo šventės metu

Paaiškėjus faktui klasės
auklėtojo,
admininstracijos,VGK,
Mokinių parlamento
teikimu
Klasių auklėtojų teikimu
Klasių auklėtojų teikimu
Klasių auklėtojų teikimu

Mokslo šventės metu

Klasių auklėtojų teikimu

Mokslo šventės metu

Už iniciatyvumą ir aktyvų dalyvavimą
gimnazijos veikloje ir už jos ribų, geranorišką,
nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą su
mokyklos bendruomenės nariais (konkursų,
varžybų, olimpiadų prizinių vietų laimėtojai,
renginių organizatoriai ir kt.)
Konkursas ,,Geriausiai pamokas lankanti klasė”

Mokslo šventės metu

Klasių auklėtojų , MP,
admininstracijos, VGK
teikimu
Klasių auklėtojų , MP,
admininstracijos, VGK
teikimu

6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

Konkursas ,,Metų mokinys“ (pažangiausias
mokinys, geriausiai lankantis mokinys,

Piniginis prizas kelionei
(I-III vietos)

Paaiškėjus faktui

VGK, administracijos,
KAMG, MP teikimu

Piniginis prizas kelionei,
nominacijos

Paaiškėjus faktui

Klasės auklėtojo,
mokytojų,

sportiškiausias mokinys, aktyviausias mokinys,
meniškiausias mokinys, išradingiausias
mokinys, kultūringiausias mokinys,
pilietiškiausias mokinys, sėkmingiausias
mokinys, protingiausias mokinys, šauniausias
mokinys)

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
6. Tvarką tvirtina gimnazijos direktorius.
7. Tvarka keičiama ir papildoma gimnazijos bendruomenės, savivaldos institucijų iniciatyva.

admininstracijos, MP
teikimu

