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ALYTAUS DZŪKIJOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS
MOKINIŲ SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos mokinių skatinimo tvarkos aprašas (toliau
– Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2004 m.
vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK-256 patvirtinta „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo
procese samprata“ ir siekiant įgyvendinti užsibrėžtus mokyklos veiklos uždavinius;
2. Šis Aprašas reglamentuoja mokinių skatinimo tvarką Alytaus Dzūkijos pagrindinėje
mokykloje (toliau – Mokykla).
II. MOKINIŲ SKATINIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Tikslas – siekiama kiekvieno mokinio gebėjimus atitinkančio aukščiausio
ugdymosi lygio bei sudaryti sąlygas individualių galių pažinimui, saviraiškai ir saviugdai.
4. Uždaviniai:
4.1. skatinti mokymosi motyvaciją;
4.2. aktyvinti norą dalyvauti olimpiadose, konkursuose, renginiuose;
4.3. skatinti norą tobulėti ir siekti aukštesnių individualių pasiekimų įvairiapusėje
veikloje.
III. MOKINIŲ SKATINIMO TVARKA
5.1. Mokytojai teikia atsakingam administracijos atstovui mokinių, užėmusių prizines
vietas miesto, zoninėse, respublikinio ar tarptautinio lygio mokomųjų dalykų olimpiadose ir
konkursuose; meno konkursuose ir parodose, sporto varžybose ir konkursuose. siūlomų apdovanoti,
sąrašus ir diplomų kopijas.
5.2. Klasių auklėtojai pateikia atsakingam administracijos atstovui sąrašus mokinių,
labai gerai besimokančių pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą bei dalyvavusių miesto,
šalies, tarptautinio lygio projektuose.
5.3. Mokinių tarybos pirmininkas teikia sąrašus mokinių, siūlomų skatinti už aktyvią
veiklą mokyklos savivaldoje.
5.4. Apdovanojama tradicinio renginio ,,Gero mokinio diena“ metu ir kitų renginių
metu.
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6. Mokiniai skatinami individualiai už:
6.1. laimėjimus ir pasiekimus atstovaujant mokyklą olimpiadose, konkursuose,
varžybose, konferencijose, festivaliuose ir kituose renginiuose;
6.2. puikų ir labai gerą mokymąsi bei elgesį;
6.3. mokymosi pasiekimus ir padarytą pažangą;
6.4. gerą pamokų lankomumą;
6.5. aktyvų darbą mokyklos mokinių savivaldoje;
6.6. aktyvų dalyvavimą klasės ir popamokinėje veikloje;
6.7. pagalbą klasės auklėtojui, mokytojams;
6.8. kelio užkirtimą nusižengimui ar drausmės pažeidimui;
6.9. pilietiškumo ir teigiamo pavyzdžio demosntravimą
7. Mokiniai skatinami klasėmis už:
7.1. labai gerą mokymąsi bei elgesį;
7.3. gerą pamokų lankomumą;
7.4. labai gerą budėjimą mokykloje;
7.5. aktyvų dalyvavimą mokyklos popamokinėje veikloje;
7.6. pagalbą klasės auklėtojui, mokytojams;
7.7. kelio užkirtimą nusižengimui ar drausmės pažeidimui;
8. Skatinimo formos:
8.1. padėka žodžiu;
8.2. pagerbimas mokyklos renginių metu;
8.3. mokyklos direktoriaus įsakymu reiškiama raštiška padėka;
8.4. mokyklos lyderio vardo suteikimas;
8.5. klasės vadovo, dalyko mokytojo, renginio organizatoriaus įrašas e-dienyne;
8.6. padėka tėvams;
8.7. apdovanojimas atminimo dovanėlėmis;
8.8. ekskursijų, išvykų organizavimas;
9. Mokinių pasiekimai ir laimėjimai mokykloje viešai skelbiami:
9.1. stenduose;
9.2. internetiniuose tinklalapiuose;
9.3. mokinių tėvų susirinkimuose;
9.4. spaudoje;
10. Mokinių skatinimo formos realizuojamos:
10.1. pasibaigus pusmečiui;
10.2. pasibaigus mokslo metams;
10.3. mokyklos renginių metu;
10.4. gavus ugdymosi pasiekimų ir laimėjimų rezultatus, informaciją apie teigiamą
pavyzdį kitiems.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11. Aprašo nuostatas vykdo mokyklos direktorius, administracija, klasių auklėtojai,
dalykų mokytojai, renginių organizatoriai.
______________________________

