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PRIENŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ SKATINIMO TVARKA

1. BENDROS NUOSTATOS
1.1. Šių nuostatų paskirtis reglamentuoti skatinimo tvarkos ir formų nustatymą mokiniams,
lankantiems Prienų „Žiburio“ gimnaziją.
1.2. Skatinami gali būti mokiniai, kurie yra pažangūs ir tais mokslo metais neturi drausminių
nuobaudų.

2. SKATINIMO TIKSLAI
2.1. Skatinti mokinių mokslinę, meninę, sportinę, kūrybinę raišką.
2.2. Skatinti gimnazijos mokinius:
2.2.1. pasiekti puikių rezultatų mokslo, meno, sporto srityse;
2.2.2. mokintis visus mokomuosius dalykus aukštesniuoju lygmeniu;
2.2.3. aktyviai dalyvauti gimnazijos savivaldos veikloje;
2.2.4. prisidėti prie gimnazijos kultūros bei įvaizdžio kūrimo;
2.2.5. reprezentuoti gimnaziją rajono, šalies bei tarptautiniu mastu.

3. SKATINIMO KRITERIJAI
3.1. Prizinių vietų laimėjimas Švietimo ir mokslo ministerijos ar jai pavaldžių įstaigų
organizuojamose respublikinėse arba tarptautinėse mokomųjų dalykų olimpiadose ir
konkursuose, sporto varžybose ir čempionatuose, kultūros įstaigų organizuotuose
konkursuose, festivaliuose.
3.2. Prizinių vietų laimėjimas zoninėse mokslo, meno ir sporto srityse.
3.3. Prizinių vietų laimėjimas rajono mokomųjų dalykų olimpiadose ir konkursuose, sporto
varžybose ir čempionatuose, meno konkursuose, parodose, festivaliuose.
3.4. Straipsnių rašymas respublikos ir tarptautinėje spaudoje.
3.5. Aktyvi veikla gimnazijos savivaldos organizacijoje.
3.6. Gimnazijos kultūros bei įvaizdžio kūrimas, mokyklos reprezentavimas rajono, šalies bei
tarptautiniu mastu.
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3.7. Mokymasis aukštesniuoju lygmeniu visų mokomųjų dalykų pagal pagrindinio II dalies ir
vidurinio ugdymo programas.
3.8. Dalyvavimas respublikiniuose ir tarptautinėse konferencijose, forumuose, tarptautiniuose
projektuose.

4. SKATINIMO TVARKA
4.1. Mokytojai pateikia direktoriui arba pavaduotojai ugdymui mokinių, užėmusių prizines vietas
rajono, zoninėse, respublikinio ar tarptautinio lygio mokomųjų dalykų olimpiados ir
konkursuose, meno konkursuose ir parodose, sporto varžybose, siūlomų apdovanoti sąrašus
ir diplomų kopijas.
4.2. Klasių vadovai pateikia direktoriui arba pavaduotojai ugdymui sąrašus mokinių,
besimokančių aukštesniuoju lygmeniu pagal pagrindinio II dalies ir vidurinio ugdymo
programas bei dalyvavusių rajono, šalies, tarptautinio lygio projektuose.
4.3. Gimnazijos mokinių seimo prezidentas arba seimo veiklą kuruojantis vadovas teikia sąrašus
mokinių, siūlomų skatinti už aktyvią veiklą mokyklos savivaldoje.
5. LĖŠŲ SKYRIMAS
5.1. Mokinio skatinimą skiria direktoriaus įsakymu sudaryta vertinimo komisija ( po 1 klasės
vadovą iš skirtingų klasių srautų, po 1 gimnazijos savivaldos atstovą).
5.2. Lėšos skiriamos iš gimnazijos labdaros ir paramos fondo, rėmėjų šaltinių.

6. SKATINIMO FORMOS
6.1. Skatinimo formos kiekvienais metais nustato gimnazija, atsižvelgdama į gimnazijos
tradicijas, finansines galimybes bei bendruomenės siūlymus.
6.2. Skatinimo formos:
6.2.1. padėkos raštai;
6.2.2. išvykos į edukacines ekskursijas, teatrą, koncertą;
6.2.3. dovanos (knygos, mokymo priemonės, skaitmeninės mokymosi priemonės).
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