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MOKINIŲ SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinės mokyklos Mokinių skatinimo tvarkos aprašas 

(toliau – Aprašas) reglamentuoja mokinių skatinimo principus ir būdus. 

2. Aprašo paskirtis: 

• Skatinti vidinį poreikį tobulėti, įvertinant įdėtas pastangas. 

• Kelti mokinių motyvaciją atstovauti mokyklai savivaldybės, respublikiniuose 

konkursuose, olimpiadose, varžybose. 

• Skatinti aktyvumą, visuomeniškumą ir pilietiškumą. 

• Ugdyti emocines kompetencijas. 

 

II SKYRIUS 

MOKINIŲ SKATINIMO PRINCIPAI 

 

3. Pozityvumas: pastebėti ir palaikyti pozityvų mokinių  indėlį į mokyklos veiklą. 

4. Objektyvumas: mokiniai skatinami už konkrečią, efektyvią veiklą pamokoje. 

5. Atvirumas: mokyklos savivaldos institucijose tariamasi dėl mokinių skatinimo būdų. 

 

III SKYRIUS 

SKATINIMO BŪDAI IR FORMOS 

Eil. 

Nr. 

Skatinimo kriterijai Skatinimo formos Laikas ir 

vieta 

Nustatymas 

1. Mokinių pastangos, iniciatyvos, 

aktyvumas pamokoje. 

Pagyrimai 

žodžiu/įrašai el. 

dienyne, kaupiamieji 

balai 

Nuolat Paaiškėjus faktui 

2.  Mokinių pastangos, iniciatyvos, 

aktyvumas bet kurioje veikloje. 

Įrašai elektroniniame 

dienyne, viešos 

padėkos žodžiu ir 

raštu 

Nuolat  Paaiškėjus faktui 

3. Geriausi asmeniniai pasiekimai: 

1. Surinkus 75–100 proc. 

 

 

 

2. Surinkus 85,1–100 proc.   

Viešas paskelbimas 

bendruomenei, 

daroma bendra 

nuotrauka (kabinama 

stende)  

1 diena trumpinami 

mokslo metai 

Pasibaigus 

trimestrui 

Pagal „Mokyklos 

skatinimo sistemą“ 

4. Geriausi mokslo  metų pasiekimai: 

1. Surinkus 85,1–100 proc.  

 

 

 

Mokyklos padėkos 

raštai, 

organizuojama 

edukacinė - 

pramoginė išvyka į 

Mokslo 

metų 

pabaigos 

šventė 

 

Pagal „Mokyklos 

skatinimo sistemą“ 



 

 

2. Surinkus 75,1–85 proc.  

mokinių pasiūlytą 

vietą. 

Mokyklos padėkos 

raštai, išvyka į 

mokinių pasiūlytą 

vietą (trumpesnė). 

5. Savivaldybės, šalies  olimpiadų , 

konkursų, varžybų nugalėtojai ir 

prizininkai. 

 

Informacija 

bendruomenei, 

proginiai rengėjų 

padėkos raštai 

  

Paaiškėjus 

faktui 

Įsakymai, 

pranešimai 

6. Mokyklinių olimpiadų, 

konkursų,   varžybų nugalėtojai 

ir prizininkai. 

Informacija 

bendruomenei, 

proginiai padėkos 

raštai 

Po renginio Protokolai  

7. Akcija „ 100 dešimtukų“. Viešas dovanos 

įteikimas 

Mokslo 

metų 

pabaiga 

Duomenys iš el. 

dienyno 

 

 

50

15

5

10

10

10

SKATINIMAS

Pažangumas Lankomumas Uniformos dėvėjimas

Elgesys Olimpiados, konkursai, varžybos Tėvų dalyvavimas



 

1. Pažangumas sudaro 50 proc.: 

1.1.  

Trimestro vidurkis  Procentai  

0–5 0 

5,1–6; patenkinamas 20 

6,1–7; pagrindinis 30 

7,1–8,4  40 

8,5–10; aukščiausias 50 

1.2. 2 dešimtosios balo yra lygios 10 proc. (4,1–4,3 didėja 10 proc., atitinkamai mažėja); 

1.3. jei mokinys turi bent vieną nepatenkinamą įvertinimą už pažangumą rašomas 0. 

2. Lankomumas sudaro 10 proc.: 

2.1. jei praleista ir nepateisinta bent viena pamoka rašomas 0. 

3. Uniformos dėvėjimas 5 proc.: 

3.1. bent vieną kartą be uniformos rašomas 0. 

4. Elgesys 10 proc.: procentai skiriami aptarus su klasės vadovu ir mokiniais, klasės 

susirinkime. 

5. Olimpiados, konkursai, varžybos 10 proc.: 

5.1. atstovavimas mokyklos rajoniniuose, respublikiniuose konkursuose, varžybose, 

olimpiadose. 

6. Tėvų dalyvavimas 10 proc.; 

6.1. 1 kartą per trimestrą apsilankyti mokykloje arba pasidomėti vaiko ugdymu telefonu.  

 

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


