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RADVILIŠKIO R. ALKSNIUPIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS   

MOKINIŲ IR KLASIŲ SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Mokinių ir klasių skatinimo tvarka (toliau – Tvarka) parengta, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, 

Mokyklos nuostatais, Mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis.  

2. Mokinių ir klasių skatinimo tvarkos aprašas reglamentuoja mokinių ir klasių skatinimo tvarką 

Radviliškio r. Alksniupių pagrindinėje mokykloje. 

II. MOKINIŲ SKATINIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

3. Tikslas – šiuo Aprašu siekiama kiekvieno mokinio gebėjimus atitinkančio aukščiausio ugdymosi 

lygio bei sudaryti sąlygas individualių galių pažinimui, saviraiškai ir saviugdai. 

4. Uždaviniai: 

4.1. skatinti mokinių motyvaciją siekiant aukštų ugdymo(si) tikslų; 

4.2. kelti mokinių motyvaciją, atstovauti mokyklą rajoniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose 

konkursuose, olimpiadose, varžybose; 

4.3. skatinti mokinių aktyvumą, iniciatyvumą, visuomeniškumą ir pilietiškumą. 

 

III. INDIVIDUALUS MOKINIŲ SKATINIMAS 

5. Individualiai mokiniai skatinami už: 

5.1. puikius ugdymo(si) pasiekimus; 

5.2. labai gerus ugdymo(si) pasiekimus; 

5.3. mokyklos vardo garsinimą ir aktyvų dalyvavimą: 

5.3.1. mokslinėje veikloje; 

5.3.2. meninėje, kūrybinėje veikloje; 

5.3.3. sportinėje veikloje; 

5.4. aktyvią socialinę – pilietinę veiklą; 

5.5. labai gerą pamokų lankymą; 

5.6. aktyvią veiklą mokyklos savivaldoje. 

6. Metų pradinių klasių mokinio rinkimas. 



7. Metų pagrindinio ugdymo koncentro mokinio rinkimas. 

8. Mokinių skatinimo kriterijai: 

8.1. punktas 5.1. – kai metinių pasiekimų įvertinimai tik 10; 

8.2. punktas 5.2. – kai metinių pasiekimų įvertinimai tik 9 ir 10; 

8.3.punktas 5.3.1. – prizinės vietos laimėjimas 1-oje  olimpiadoje ar dalyvavimas 

keliose olimpiadose ir surinkta 50 proc. taškų nuo 1 užimtos vietos; 

8.4. punktas 5.3.2. – prizinė vietos laimėjimas 1-ame konkurse ar dalyvavimas keliuose 

konkursuose ir surinkta 50 proc. taškų nuo 1 užimtos vietos; 

8.5. punktas 5.3.3. – prizinės vietos laimėjimas 1-ose varžybose ar dalyvavimas keliose 

varžybose; 

8.6. punktas 5.4. – surinkus 50 proc. daugiau valandų nei numatyta socialinės- 

pilietinės veiklos tvarkoje ( 5-6 kl. > 15, 7-8 kl. > 23, 9-10 > 30 ); 

8.7. punktas 5.5. – neskaičiuojamos tik direktoriaus įsakymu pateisintos pamokos; 

8.8. punktas 5.6. – už bendramokyklinių renginių organizavimą, vedimą. 

8.9. punktai 6,7 – svarstomas klasių vadovų raštiškai pagrįstas kandidatūrų sąrašas. 

9. Mokinių skatinimo formos: 

9.1. padėka mokyklos renginių metu; 

9.2. direktoriaus padėkos raštas pasibaigus mokslo metams; 

9.3. direktoriaus padėkos raštas nusipelniusių mokinių tėvams koncentro pabaigoje; 

9.4. viešas skelbimas mokyklos internetinėje erdvėje, informaciniame stende; 

9.5. apdovanojimas, atsižvelgiant į mokyklos galimybes ( knyga, atminimo dovanėle, kultūrine 

pramogine  išvyka ir kt); 

 

IV. KLASĖS SKATINIMAS 

 10. Metų klasės rinkimas.  

10.1. Skaičiuojami visus metus kaupiami taškai už bendramokyklinės veiklos vykdymą: 

10.1.1. pažangūs  pusmečio ir metiniai visų klasės  mokinių pasiekimai; 

10.1.2. mažiausias praleistų pamokų skaičius; 

10.1.3. organizuotų mokyklos renginių skaičius; 

10.1.4. aktyvus dalyvavimas renginiuose; 

10.2. Mokinių taryba fiksuoja ir skaičiuoja klasių rezultatus (forma pridedama). 

10.3. Metų klasė gali būti apdovanojama prizais, vieša padėka mokyklos internetinėje 

erdvėje. 



 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

11. Siūlyti skatinti mokinį gali klasių vadovai, mokytojai, pagalbos mokiniui 

specialistai, administracija, mokytojų susirinkimų metu. 

12. Padėkos raštas skiriamas direktoriaus įsakymu. Apie tai daromas įrašas 

mokinio asmens byloje. 


