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JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJOS 

MOKINIŲ SKATINIMO TVARKA 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Mokinių skatinimo tvarka reglamentuoja mokinių skatinimą Jurbarko Naujamiesčio 

progimnazijoje (toliau progimnazijoje). 

2. Tikslas – stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją, gerinti jų elgesį formalioje ir neformalioje 

veikloje bei siekti asmenybės ūgties. 

II. MOKINIŲ SKATINIMAS 

 

3. Mokiniai gali būti skatinami už: 

3.1. puikų ir labai gerą mokymąsi (5–8 klasėse), bei aukštesniojo lygmens pasiekimą pradinėse 

klasėse; 

3.2. labai gerą pamokų lankymą; 

3.3. aktyvumą, iniciatyvumą ir tinkamą elgesį pamokose; 

3.4. aktyvų dalyvavimą klasės ir progimnazijos savivaldos veikloje; 

3.5. meninę, sportinę, kūrybinę, visuomeninę, filantropinę veiklą; 

3.6. progimnazijos garsinimą rajone, respublikoje. 

4. Mokinių skatinimo priemonės: 

4.1. progimnazijos bendruomenės narių žodinė padėka; 

4.2. progimnazijos vadovų, mokytojų, klasės vadovo, socialinio pedagogo, psichologo, 

specialiojo pedagogo, bibliotekininkų, auklėtojų padėka raštu elektroniniame dienyne; 

4.3. progimnazijos direktoriaus padėka raštu; 

4.4. viešas skelbimas progimnazijos interneto svetainėje, informaciniame stende. 

5. Skatinimo priemonių lentelė: 

Eil. 

Nr. 

Požymiai Skatinimo 

priemonės 

Laikas Atsakingi 

1. Puikus, labai geras 

mokymasis (5–8 klasės), 

aukštesnysis pasiekimų 

lygmuo (1–4 klasės)  

bei elgesys; 

labai geras lankomumas 

(nepraleido nei vienos 

pamokos, išskyrus, kai 

buvo išvykęs į kitą 

mokyklą dalyvauti 

konkurse, olimpiadoje), 

dalyvavimas 

visuomeninėje veikloje 

Direktoriaus 

padėkos raštas 

Pusmečio 

pabaigoje (vasario 

mėnesį),  

mokslo metų 

pabaigoje, 

(birželio mėnesį) 

Direktorius, klasių 

vadovai 

Ekskursija  

(esant galimybei)  

Mokslo metų 

pabaigoje, 

(birželio mėnesį) 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui, 

klasių vadovai 



2. Aktyvi visuomeninė 

veikla, pagalba klasės 

vadovui, dalyko 

mokytojui 

Padėka žodžiu ir / 

ar raštu Tamo 

dienyne 

Mokslo metų 

eigoje 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui, 

klasių vadovai, 

mokytojai 

3. Mokyklinių olimpiadų, 

konkursų prizininkai 

Direktoriaus 

padėkos raštai 

Po renginio Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui,  

mokytojai 

4. Puikūs ir labai geri  

mokymosi rezultatai (5–8 

klasės), aukštesnysis 

pasiekimų lygmuo (1–4 

klasės) 

Mokinių nuotraukų 

galerija 

Mokslo metų 

pabaigoje 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui, 

klasių vadovai 

5. Geras mokymasis, 

aktyvus  dalyvavimas 

pamokoje, padaryta 

pažanga moksle 

Pagyrimai, 

padėkos, 

paskatinimai 

žodžiu ir / ar raštu 

Tamo dienyne 

Mokslo metų 

eigoje 

Dalykų mokytojai, klasių 

vadovai 

 

6. Didžiausia klasės 

mėnesio mokymosi 

pažanga, 

 atsižvelgiant į klasės 

mėnesio pažymių vidurkį 

(5–8 klasės) 

Mėnesio klasės 

nominacija 

(virtuali 

žvaigždutė) 

Kas mėnesį  Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Mokslo metų 

klasės nominacija 

(tortas) 

Mokslo metų 

pabaigoje 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

6. Mokinių skatinimo tvarka keičiama ir papildoma progimnazijos direktoriaus, bendruomenės, 

savivaldos institucijų iniciatyva. 

7. Mokinių skatinimo tvarką tvirtina įsakymu progimnazijos direktorius. 

8. Su Mokinių skatinimo tvarka mokslo metų pradžioje pasirašytinai mokinius supažindina 

klasės vadovas iki kiekvienų mokslo metų rugsėjo 15 d. 

9. Mokinių skatinimo tvarka skelbiama progimnazijos interneto svetainėje. 

________________________ 

 


