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PRIENŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ SKATINIMO TVARKA  

 

I SKYRIUS 

BENDROS NUOSTATOS 

 

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

lankantiems Prienų „Žiburio“ gimnaziją.  

2. Skatinami gali būti mokiniai, kurie yra pažangūs ir tais mokslo metais neturi drausminių 

nuobaudų.  

II SKYRIUS 

SKATINIMO TIKSLAI 

 

3. Skatinti gimnazijos mokinius:  

3.1.puikiai mokytis;  

3.2.atstovauti gimnaziją mokslo, meno, sporto renginiuose;  

3.3.aktyviai dalyvauti gimnazijos savivaldos veikloje;  

3.4.aktyviai dalyvauti savanoriškose veiklose; 

3.5.reprezentuoti gimnaziją rajone, šalyje bei užsienyje. 

  

III SKYRIUS 

SKATINIMO KRITERIJAI 

 

4. Mokymasis aukštesniuoju lygmeniu  (9-10). 

5. Brandos egzamino įvertinimas 100 balų. 

6. Brandos atestatas su pagyrimu.  

7. Prizinių vietų laimėjimai Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuojamose 

respublikinėse ar tarptautinėse mokomųjų dalykų olimpiadose, konkursuose, meno ir atskirų 

sporto šakų Lietuvos čempionatuose, tarptautiniuose turnyruose. 

8. Prizinių vietų laimėjimai rajono, zoninėse mokomųjų dalykų olimpiados ir konkursuose, 

meno konkursuose ir parodose, sporto varžybose. 

9. Dalyvavimas gimnazijos savivaldoje, gimnazijos bendruomenės bei Prienų krašto garsinimas 

(ne mažiau nei 3 kriterijai): 

9.1.mokinys, organizuojantis GMS renginius (ne mažiau 3 renginiai per mokslo metus); 



9.2. aktyviai dalyvaujantis GMS organizuojamuose renginiuose ir kitose veiklose, GMS 

deleguotas į įvairias darbo grupes (aktyviai dalyvavęs ne mažiau kaip 8 renginiuose); 

9.3.GMS narys, reprezentuojantis gimnaziją svarbiuose renginiuose, susitikimuose 

užsienyje, Lietuvoje, rajone; 

9.4.GMS narys, savo veikla puoselėjantis gimnazijos bendruomeniškumą; 

9.5.mokinys, savo veikla puoselėjantis savanorystę gimnazijoje, rajone ir respublikoje; 

9.6.mokinys, besimokantis pagrindiniu lygmeniu.  

 

IV SKYRIUS 

INFORMACIJOS SUSISTEMINIMAS 

 

10. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui suderinęs su Švietimo pagalbos tarnyba, mokytojais, 

parengia mokinių, užėmusių prizines vietas rajono, zoninėse, respublikinio ar tarptautinio 

lygio mokomųjų dalykų olimpiadose ir konkursuose, meno konkursuose ir parodose, sporto 

varžybose, atskirų sporto šakų Lietuvos čempionatuose, tarptautiniuose turnyruose, siūlomų 

apdovanoti sąrašus.  

11. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui pagal klasės vadovų pateiktas metines suvestines pateikia 

mokinių, besimokančių aukštesniuoju lygmeniu, sąrašą.  

12. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui pagal brandos egzaminų rezultatų suvestinę pateikia 

abiturientų, gavusių 100 balų įvertinimus bei brandos atestatus su pagyrimu, sąrašą. 

13. Gimnazijos mokinių seimo prezidentas, suderinęs su  seimo veiklą kuruojančiu vadovu ir 

gavęs GMS pritarimą, teikia sąrašus mokinių, siūlomų skatinti už aktyvią veiklą gimnazijos 

savivaldoje.  

V SKYRIUS 

LĖŠŲ SKYRIMAS 

 

14. Mokinio skatinimą skiria direktoriaus įsakymu sudaryta vertinimo komisija (po 1 klasės 

vadovą iš skirtingų klasių srautų, po 1 gimnazijos savivaldos atstovą, administracija, rėmėjai).  

15. Vertinimo komisija tvirtinama direktoriaus įsakymu kiekvienų mokslo metų pabaigoje iki 

birželio 10 d.   

16. Lėšos skiriamos iš gimnazijos labdaros ir paramos fondo, Prienų rajono savivaldybės ir  

rėmėjų lėšų.   

 

VI SKYRIUS 

SKATINIMO FORMOS 

 



17. Skatinimo formas kiekvienais metais nustato gimnazija, atsižvelgdama į gimnazijos tradicijas, 

finansines galimybes bei bendruomenės siūlymus.  

18. Skatinimo formos:  

18.1. garbės raštas ir skatinamasis prizas mokiniui įteikiami mokslo metų 

pabaigoje: 

18.2. už mokymąsi aukštesniuoju lygmeniu, kartu įteikiama Padėka mokinio 

tėvams; 

18.3. už prizinių vietų laimėjimą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

organizuojamose respublikinėse ar tarptautinėse mokomųjų dalykų olimpiadose, 

konkursuose, meno ir atskirų sporto šakų Lietuvos čempionatuose, tarptautiniuose 

turnyruose. 

19. Padėkos raštai ir skatinamieji prizai mokiniui įteikiami: 

19.1. už laimėjimus (akademinius, sportinius, meninius) rajono, respublikos, 

tarptautinėse olimpiadose,  konkursuose, varžybose; 

19.2. už aktyvią veiklą gimnazijos bendruomenėje, Prienų miesto 

bendruomenėje; 

19.3. už aktyvų dalyvavimą tarptautinėje projektinėje veikloje (duomenis teikia 

projekto koordinatorius);  

19.4. už aktyvų dalyvavimą klasės veikloje, pagalbą klasės vadovui 

(informaciją teikia klasės vadovas);  

19.5. už aktyvią savanorišką veiklą; 

20. Skatinamieji prizai:  

20.1. išvykos į edukacines ekskursijas, teatrą, koncertą;  

20.2. dovanos (knygos, mokymo priemonės, skaitmeninės mokymosi 

priemonės); 

21. Piniginės dovanos: 

21.1. mokiniui, besimokančiam aukštesniuoju lygmeniu, skiriama  50 eurų; 

21.2. mokiniui, prizinių vietų laimėtojui Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

organizuojamose respublikinėse ar tarptautinėse mokomųjų dalykų olimpiadose, 

konkursuose, meno ir atskirų sporto šakų Lietuvos čempionatuose, tarptautiniuose 

turnyruose, skiriama 100 eurų.  

21.3. mokiniui, aktyviausiai dalyvaujančiam gimnazijos savivaldos veikloje ir 

savanorystėje, garsinančiam bendruomenę bei Prienų kraštą, skiriama 100 eurų. 

21.4. abiturientui, išlaikiusiam egzaminą 100 balų įvertinimu, skiriama 100 

eurų; 



21.5. abiturientui, gimnaziją baigusiam aukštesniuoju lygmeniu, skiriama 100 

eurų; 

22. Abiturientas įrašomas į gimnazijos Garbės knygą:   

22.1. už atestatą su pagyrimu;  

22.2. už mokymąsi aukštesniuoju lygmeniu (9-10)  ir jei  atitinka dar bent 1 iš 

šių kriterijų:  

22.2.1. 100 balų įvertintas valstybinis brandos egzaminas;  

22.2.2. laimėjimai (akademiniai, sportiniai, meniniai) rajono, respublikos, 

tarptautinėse olimpiadose,  konkursuose, varžybose (informacija iš dvejų 

paskutinių  mokslo metų  mokyklos olimpiadų, varžybų ir konkursų 

laimėtojų suvestinių);  

22.2.3. aktyvus dalyvavimas tarptautinėje projektinėje veikloje (informaciją 

teikia projekto kuratorius). 

22.3. už aktyvią veiklą gimnazijos bendruomenėje, Prienų miesto 

bendruomenėje –  gali būti apdovanojamas 1 abiturientas (informaciją teikia 

mokytojas, atsakingas už mokinių Seimo veiklą, klasės vadovas, mokyklos 

administracija, Prienų rajono įstaigos).   

23. Abiturientui įteikiamas Padėkos raštas, jei yra bent 1 kriterijus: 

23.1. už mokymąsi aukštesniuoju lygmeniu (9-10);  

23.2. už 100 balų įvertintą valstybinį brandos egzaminą;  

23.3. už laimėjimus (akademinius, sportinius, meninius) rajono, respublikos, 

tarptautinėse olimpiadose,  konkursuose, varžybose (informacija iš paskutinių  

mokslo metų  mokyklos olimpiadų, varžybų ir konkursų laimėtojų suvestinių);  

23.4. už aktyvią veiklą gimnazijos bendruomenėje, Prienų miesto 

bendruomenėje;  

23.5. už aktyvų dalyvavimą tarptautinėje projektinėje veikloje.  

24. Abiturientams klasės  vadovo padėkos įteikiamos: 

24.1. už aktyvų dalyvavimą klasės veikloje, pagalbą klasės vadovui. 

 

VII SKYRIUS 

PADĖKOS MOKINIŲ/ABITURIENTŲ TĖVAMS 

 

25. Direktoriaus Padėkos mokinių tėvams skiriamos: 

25.1. jei mokinys mokosi  aukštesniuoju lygmeniu; 

25.2. jei abiturientas įrašytas į Garbės knygą;  

25.3. jei abiturientui įteiktas padėkos raštas;  



25.4. už išskirtinę pagalbą, paramą gimnazijai (informaciją teikia mokyklos 

vadovas).  

26. Klasės vadovo Padėkos abituriento tėvams skiriamos: 

26.1. už pagalbą klasės vadovui, aktyvų dalyvavimą klasės veikloje.  

 

 


