
PATVIRTINTA 

Prienų ,,Žiburio“ gimnazijos direktoriaus 

2021 m. birželio 22 d. įsakymu Nr.(1.) V-62 

PRIENŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ SKATINIMO TVARKA 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Nuostatų paskirtis  - reglamentuoti skatinimo tvarkos ir formų nustatymą mokiniams, 

lankantiems Prienų „Žiburio“ gimnaziją. 

2. Garbės ir Padėkos raštais, skatinamaisiais prizais apdovanojami mokiniai turi būti 

nepriekaištingo elgesio, pažangūs ir tais mokslo metais neturėtų drausminių nuobaudų 

(įspėjimų, papeikimų ir kt.). 

II SKYRIUS 

SKATINIMO TIKSLAI 

3. Skatinti gimnazijos mokinius: 

3.1. gerai ir puikiai mokytis; 

3.2. atstovauti gimnazijai mokslo, meno, sporto renginiuose (aktyvus dalyvavimas renginiuose 

rajone, šalyje; olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai, laureatai ir kt.); 

3.3. aktyviai dalyvauti gimnazijos popamokinėje veikloje (renginių organizavimas, vedimas, 

aktyvus dalyvavimas GMS veikloje, išskirtinis dalyvavimas būrelio veiklose, koncertuose, 

varžybose, konkursuose, projektinėje veikloje); 

3.4. aktyviai dalyvauti savanorystės veiklose; 

3.5. reprezentuoti gimnaziją rajone, šalyje bei užsienyje. 

III SKYRIUS 

INDIVIDUALUS MOKINIŲ SKATINIMAS 

Mokinių skatinimo formos: 

4. Individuali klasės vadovo, dalyko mokytojo, būrelio vadovo padėka žodžiu; 

5. Klasės vadovo, dalyko mokytojo, būrelio vadovo įrašas - padėka elektroniniame dienyne 

mokiniui, mokinio tėvams; 

6. Mokytojų Tarybos padėka už  pažangą moksle pasibaigus pusmečiams (duomenis pateikia 

klasių vadovai); 

7. Garbės raštas mokiniui skiriamas už mokymąsi aukštesniuoju pasiekimų lygmeniu (9-10) ir 

kitus mokinio pasiekimus (surašomi visi mokiniui tinkantys kriterijai): 

7.1. už laimėjimus (akademinius, sportinius, meninius) rajono, respublikos, tarptautinėse 

olimpiadose, konkursuose, varžybose; 

7.2. už aktyvią veiklą gimnazijos popamokinėje veikloje (renginių organizavimas, vedimas, 

aktyvus dalyvavimas GMS veikloje, išskirtinis dalyvavimas būrelio veiklose, koncertuose, 

varžybose, konkursuose, projektinėje veikloje), (duomenis pateikia veiklas organizavę mokytojai 

ir klasių vadovai); 

7.3. už aktyvų dalyvavimą tarptautinėje projektinėje veikloje (duomenis pateikia projekto 

koordinatorius); 

7.4. už aktyvią savanorystės veiklą (duomenis pateikia klasių vadovai). 

8. Direktoriaus padėka tėvams įteikiama, jei mokiniui skiriamas Garbės raštas. 



8.1. Padėkos raštas mokiniui skiriamas už mokymąsi pagrindiniu lygmeniu (6-10) ir atitinka 

dar bent vieną kriterijų: 

8.1.1. už laimėjimus (akademinius, sportinius, meninius) rajono, respublikos, tarptautinėse 

olimpiadose, konkursuose, varžybose;  

8.1.2. už aktyvią veiklą gimnazijos popamokinėje veikloje (renginių organizavimas, 

vedimas, aktyvus dalyvavimas GMS veikloje, išskirtinis dalyvavimas būrelio veiklose, 

koncertuose, varžybose, konkursuose), (duomenis pateikia veiklas organizavę mokytojai ir 

klasių vadovai); 

8.1.3. už aktyvų dalyvavimą tarptautinėje projektinėje veikloje (duomenis pateikia projekto 

koordinatorius); 

8.1.4. už aktyvią savanorystės veiklą (duomenis pateikia klasių vadovai). 

9. Skatinamieji prizai: 

9.1. Ekskursija (kartą per mokslo metus) gerai ir labai gerai besimokantiems mokiniams ir 

aktyviems mokiniams GMS ir popamokinėje veikloje; 

9.2. Dovanos (piniginis čekis, knygos, mokymo priemonės, skaitmeninės mokymosi priemonės). 

10. Garbės, Padėkos raštai ir skatinamieji prizai mokiniams įteikiami mokslo metų pabaigoje. 

Abiturientų skatinimo formos: 

11. Įrašymas į gimnazijos Garbės knygą: 

11.1. už atestatą su pagyrimu; 

11.2. už mokymąsi aukštesniuoju lygmeniu (9-10)  ir jei  atitinka dar bent vieną iš šių kriterijų: 

11.2.1. 100 balų įvertintas valstybinis brandos egzaminas; 

11.2.2. laimėjimai (akademiniai, sportiniai, meniniai) rajono, respublikos, tarptautinėse 

olimpiadose, konkursuose, varžybose (informacija iš dviejų paskutinių mokslo metų mokyklos 

olimpiadų, varžybų ir konkursų laimėtojų suvestinių); 

11.2.3. aktyvus dalyvavimas tarptautinėje projektinėje veikloje (informaciją pateikia projekto 

koordinatorius); 

11.2.4. aktyvus dalyvavimas gimnazijos popamokinėje veikloje (renginių organizavimas, 

vedimas, aktyvus dalyvavimas GMS veikloje, išskirtinis dalyvavimas būrelio veiklose, 

koncertuose, varžybose, konkursuose). 

12. Padėkos raštas abiturientui įteikiamas: 

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

12.2. už 100 įvertintą valstybinį brandos egzaminą; 

12.3. už laimėjimus (akademinius, sportinius, meninius) rajono, respublikos, tarptautinėse 

olimpiadose, konkursuose, varžybose (informacija iš paskutinių mokslo metų mokyklos 

olimpiadų, varžybų ir konkursų laimėtojų suvestinių);  

12.4. už aktyvų dalyvavimą tarptautinėje projektinėje veikloje (informaciją pateikia projekto 

koordinatorius); 

12.5. už aktyvų dalyvavimą gimnazijos popamokinėje veikloje (renginių organizavimas, vedimas, 

aktyvus dalyvavimas GMS veikloje, išskirtinis dalyvavimas būrelio veiklose, koncertuose, 

varžybose, konkursuose). 

13. Direktoriaus padėkos tėvams įteikiamos, jei: 

13.1. abiturientas įrašomas į Garbės knygą; 



13.2. abiturientui įteikiamas Padėkos raštas; 

13.3. už išskirtinę pagalbą, paramą gimnazijai (informaciją pateikia mokyklos vadovas). 

14. Klasės vadovo padėkos abiturientams įteikiamos už aktyvų dalyvavimą klasės veikloje, 

pagalbą klasės vadovui. 

15. Klasės vadovo padėkos abituriento tėvams įteikiamos už pagalbą klasės vadovui, aktyvų 

dalyvavimą klasės veikloje. 

16. Gimnazijos premija (skiriama vienam abiturientui už geriausius akademinius rezultatus). 

17. Gimnazijos Tėvų Tarybos premija (skiriama vienam abiturientui už išskirtinius nuopelnus 

popamokinėje ir GMS veikloje). 

18. Gimnazijos rekomendacija Prienų rajono savivaldybės Merui,  Švietimo ir sporto skyriui 

dėl apdovanojimo Padėkos raštu ir piniginiu prizu už ypatingus akademinius pasiekimus 

garsinant gimnaziją rajone, respublikoje. 

19. Gimnazijos rekomendacija LR Seimo nariui, rėmėjams dėl apdovanojimo už ypatingus 

akademinius pasiekimus, aktyvų dalyvavimą popamokinėje ir  GMS veikloje garsinant 

gimnaziją  rajone, respublikoje.  

IV SKYRIUS 

KLASIŲ SKATINIMAS 

20. Kiekvienų mokslo metų pabaigoje renkama ir skatinama Šauniausia mokslo metų klasė 

(dalyvauja I-III klasės). 

21. Šauniausios klasės atrankos kriterijai: 

21.1. Akademiniai pasiekimai (pažangumas, mokymosi kokybė, klasės pažymio vidurkis); 

21.2. Mokinių lankomumas (iš viso praleista mažiausiai pamokų; mažiausiai praleista nepateisintų 

pamokų); 

21.3. Uniformų dėvėjimas (visada dėvėti mokyklinę uniformą); 

21.4. Mokinių dalyvavimas popamokinėje veikloje (renginiuose, akcijose, varžybose, 

konkursuose ir pan.). 

22. Šauniausia mokslo metų klasė renkama pasibaigus mokslo metams. Skelbiama kitų mokslo 

metų rugsėjo 1-osios šventės metu. 

23. Šauniausia mokslo metų klasė apdovanojama Šauniausios klasės padėka ir ekskursija. 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

24. Garbės ir Padėkos raštus, skatinamuosius prizus, Šauniausios klasės apdovanojimą skiria 

direktoriaus įsakymu sudaryta vertinimo komisija (po 1 klasės vadovą iš skirtingų klasių srautų, 

po 1 gimnazijos savivaldos atstovą, administracija, rėmėjai).  

25. Skatinamieji prizai, Gimnazijos premija skiriamos iš gimnazijos labdaros ir paramos fondo 

ir  rėmėjų lėšų. 

26. Garbės ir Padėkos raštų, skatinamųjų prizų, premijų skyrimas įforminamas direktoriaus 

įsakymu. 

27. Skatinimo tvarka gali būti koreguojama. 

 

_____________________________ 


