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PANEVĖŽIO KAZIMIERO PALTAROKO GIMNAZIJA 

  

1-8 KLASIŲ , I-IV GIMNAZIJOS KLASIŲ MOKINIŲ SKATINIMO TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Šia  tvarka siekiama reglamentuoti mokinių skatinimą  Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijoje. 

 

II. SKATINIMO TIKSLAS  

Skatinti mokinių  mokslinę, meninę, sportinę, karitatyvinę, kūrybinę saviraišką, motyvuoti juos 

siekti aukštų akademinių rezultatų, gero pamokų lankomumo. 

 

III. SKATINIMO KRITERIJAI 

3.1. Prizinių vietų laimėjimas gimnazijos mokomųjų dalykų olimpiadose ir konkursuose, sporto 

varžybose. 

3.2. Prizinių vietų laimėjimas miesto, šalies, tarptautinėse mokomųjų dalykų olimpiadose  ir 

konkursuose, meno konkursuose, sporto varžybose. 

3.3. Aktyvi veikla savivaldos organizacijose. 

3.4. Krikščioniškųjų vertybių puoselėjimas, gimnazijos kultūros ir įvaizdžio formavimas, 

gimnazijos reprezentavimas rajono ir šalies mastu. 

3.5. Labai geras ir puikus mokymasis pagal pradinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programas. 

3.6. Aktyvi popamokinė veikla (renginių organizavimas, vedimas, išskirtinis dalyvavimas 

renginiuose, koncertuose, varžybose). 

3.7.  Pavyzdingas pamokų lankymas. Geriausiai pamokas lankanti klasė privalo: 

mažiausiai praleisti pamokų be priežasties; mažiausiai praleisti pamokų, išskyrus gydytojo pažyma 

pateisintas pamokas. 

3.8. Skatinami tik tie mokiniai, kurie tais mokslo metais neturi drausminių nuobaudų. 

 

IV. SKATINIMO FORMOS 

4.1. Pradinio ugdymo programos  mokinių, kurių žinių įvertinimas yra aukštesniojo lygio, 

skatinimo formos: 

4.1.1. Padėkos raštai mokiniams. 



4.1.2. Padėkos  įrašai mokinių tėvams elektroniniame dienyne. 

4.1.3. Sveikinimo raštų patalpinimas  stenduose. 

4.1.4. Fotografijų patalpinimas Gimnazijos internetinio puslapio skiltyje „Mes jais didžiuojamės“. 

4.2. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos mokinių skatinimo formos: 

4.2.1. Padėkos  įrašai mokinių tėvams ir mokiniams elektroniniame dienyne. 

4.2.2. Padėkos raštai mokiniams (padėkas už gerą mokymąsi, pasiektus svarius rezultatus, aktyvią 

veiklą direktorius įformina įsakymu). 

4.2.3. Padėkos laiškai tėvams. 

4.2.4. Atminimo dovanos. 

4.1.7. Informacija apie pasiekimus viešai  patalpinta gimnazijos internetinėje svetainėje, 

informaciniame TV ekrane, gimnazijos laikraštyje, stende. 

4.1.8. Iniciatyvumu, aktyvia veikla gimnazijos labui, puikiu ir labai geru mokymųsi,  olimpiadose, 

konkursuose pasižymėjusiems mokiniams, aktyviausiems mokinių parlamento nariams 

organizuojamos išvykos. 

4.1.9. Abiturientų, baigusių gimnaziją atestatu su pagyrimu, pavardės ir nuotraukos viešinamos 

gimnazijos abiturientų garbės stende. 

4.1.10. Moksleiviai gali būti paskatinami renginių metu, pasibaigus mokslo metams, klasės 

valandėlės metu. Piniginiai prizai, Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos, diplomai teikiami 

mokslo metų baigimo šventės ir kalėdinių renginių metu. 

4.1.11. Metų ,,Angelo“ nominacija. 

6.3. Piniginis prizas. Finansinis skatinimas nustatomas, atsižvelgiant į turimas finansines gimnazijos 

galimybes. 

6.3.1. Mokiniai, kurių žinių metinis įvertinimas vidurinio ugdymo programoje yra aukštesniojo 

lygio, mokslo metų pabaigoje skatinami pinigine premija nuo 15 iki 20 eurų. 

6.3.2. Mokiniai, užėmę prizines vietas miesto, rajono, šalies, tarptautinėse mokomųjų dalykų 

olimpiadose ir konkursuose, kurių sąrašas yra patvirtintas  Švietimo ir mokslo ministro įsakymu,  

skatinami individualiai: 

 mokiniai, užėmę prizines vietas miesto mokomųjų dalykų olimpiadose ir konkursuose skatinami:  

I vietos laimėtojas 30 eurų; II vietos laimėtojas 20 eurų; III vietos laimėtojas 10 eurų.  

6.3.3. mokiniai, užėmę prizines vietas šalies, tarptautinėse mokomųjų dalykų olimpiadose ir 

konkursuose  skatinami: 

 I vietos laimėtojas 50 eurų; II vietos laimėtojas 40 eurų; III vietos laimėtojas 30 eurų. 

6.3.4. Geriausiai pamokas lankančios klasės apdovanojamos padėkos raštais, piniginiu prizu ir 

pereinamuoju prizu (renkamos dvi geriausiai lankančios klases5-8 ir I-IV gimnazijos klasės). 

 



V. FINANSINIO  SKATINIMO TVARKOS VYKDYMAS  

5.1. Finansinių prizų įteikimą organizuoja darbo grupė, patvirtinta direktoriaus įsakymu.  

5.2. Mokytojai, klasių auklėtojai, mokytojai, atsakingi už atskirų veiklų, projektų vykdymą, pateikia 

darbo grupei mokinių, užėmusių prizines vietas gimnazijos, rajono, zonos, šalies, tarptautinėse 

mokomųjų dalykų olimpiadose ir konkursuose, meno konkursuose, sporto varžybose sąrašus ir 

diplomų kopijas, mokymosi pažymėjimus ar pažymas, lankomumo suvestines. 

5.3. Padėkos už visų mokslo metų veiklos rezultatus, piniginiai prizai įteikiami mokslo metų 

baigimo šventės metu gegužės- birželio mėnesiais.  

 

VI. LĖŠŲ SKYRIMAS 

6.1. Skatinimo lėšų fondas kaupiamas iš: 

6.1.1. 10% nuo surinktos 2% gyventojų pajamų mokesčio sumos;  

6.1.2. gimnazijos paramos ir labdaros fondo, rėmėjų ir kt. 

 

Suderinta:  

Metodinės tarybos posėdyje   
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