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PATVIRTINTA  

Seredžiaus Stasio Šimkaus  

                                                                              mokyklos-daugiafunkcio centro 

    direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. 

Įsakymu Nr. V-48 

 

 

SEREDŽIAUS STASIO ŠIMKAUS MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS 

 

MOKINIŲ IR MOKYTOJŲ SKATINIMO SISTEMA 

 

I. TIKSLAI 

 

1. Skatinti vidinį poreikį tobulėti, įvertinant įdėtas pastangas. 

2. Kelti mokinių ir mokytojų motyvaciją atstovauti mokyklą rajoniniuose, respublikiniuose, 

tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose, varžybose. 

3. Skatinti aktyvumą, visuomeniškumą ir pilietiškumą. 

  

II. MOKINIŲ SKATINIMO BŪDAI. 

  

Eil. 

Nr. 
Požymiai Skatinimo priemonė Laikas Atsakingi 

4. Mokinių pastangos, 

iniciatyvos, aktyvumas bet 

kurioje veikloje 

Įrašai el. dienyne, 

viešos padėkos žodžiu 

Nuolat, 

paaiškėjus 

faktui. 

Dalykų mokytojai, 

būrelių vadovai, 

klasės vadovai, 

administracija 

5. Geriausi mokslo  metų 

pasiekimai: 

- pažangumas, aktyvumas, 

lankomumas; 

- pažangumas (įvertinimai 7-

10 arba vidurkis 9 ir daugiau); 

- aktyvumas mokyklos mastu 

Mokyklos padėkos 

raštai ir dovanėlės 

Mokyklos padėkos 

raštai; nuotrauka 

stende.  

Mokyklos padėkos 

raštai 

Birželis Administracija 

  

6. Rajoninių olimpiadų, 

konkursų, varžybų nugalėtojai 

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus 

padėkos raštai,  

dovanos 

Paaiškėjus 

rezultatams 

Administracija 

7. Prizinės vietos respublikos 

konkursuose, olimpiadose, 

varžybose 

Organizatorių  

padėkos raštai, 

dovanos 

Paaiškėjus 

rezultatams 

Administracija 

  

8. Mokyklos olimpiadų, 

varžybų, konkursų nugalėtojai 

ir prizininkai 

Proginiai padėkos 

raštai 

Po renginio Dalykų mokytojai 

9. Geriausias mokslo metų 

mokinys, sportininkas, meno 

saviveiklininkas 

Nominacijos Birželis Administracija 

10. Geriausius mokymosi 

rezultatus pasiekę ir  

didžiausią pažangą padarę 

mokiniai  

Pažintinė ekskursija Birželis Administracija 

11. 10 geriausių mokslo  metų 

sportininkų 

Viešas skelbimas, 

nuotrauka stende 

Birželis Kūno kultūros 

mokytojas 

12. Aktyvūs klasės veikloje per 

mokslo metus 

Proginiai padėkos 

raštai 

Birželis Klasių vadovai  
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III. KITOS SĄLYGOS MOKINIŲ SKATINIMUI 
  

13. Aktyvumas nustatomas klasės, būrelių, renginių vadovų teikimu. 

14. Geriausių sportininkų dešimtukas nustatomas pagal dalyvavimo varžybose skaičių ir pasiektus 

rezultatus. 

15. Geriausią mokinį iš 5 punkto pretendentų renka mokytojai, mokinių tarybos nariai. 

16. Geriausią sportininką iš dešimtuko renka kūno kultūros mokytojas ir sporto būrelių vadovai. 

17. Geriausią saviveiklininką renka muzikos, dailės mokytojai bei meno būrelių vadovai. 

18. Geriausi mokslo metų pasiekimai nustatomi pagal pažangumo vidurkį, dalyvavimą užklasinėje 

veikloje, praleistų pamokų skaičių ir priežastis, pasiekimus olimpiadose, varžybose, konkursuose. 

19. Mokyklos padėkos raštas – raštas su oficialia mokyklos simbolika, teikiamas direktoriaus 

įsakymo pagrindu. 

20. Proginis padėkos raštas – raštas tam tikrai progai.  

21. Didžiausią pažangą padarę mokiniai nustatomi pagal praėjusių mokslo metų metinį vidurkį, I, II 

pusmečių vidurkius. Mokiniai, pusmečio įvertinimuose turintys neigiamų pažymių, 

neapdovanojami. 

 

IV. MOKYTOJŲ VEIKLOS FIKSAVIMO IR VERTINIMO PRINCIPAI 

 

  22.   Nustatomos darbuotojų veiklos fiksavimo sritys: 

  22.1. ugdomoji veikla; 

  22.2. veikla Mokyklos bendruomenėje ir už jos ribų; 

     22.3. profesinis tobulėjimas; 

     22.4. kita veikla. 

  23. Darbuotojai kalendorinių metų eigoje nuolat fiksuoja savo veiklą raštu (suteikiama 

galimybė pasirinkti: fiksuoti ir saugoti skaitmeninėje laikmenoje arba rašyti ranka nustatytos formos 

lape) (priedas Nr. 2). 

 24. Prasidėjus naujiems mokslo metams nustatytoje formoje įrašyti mokslo metus ir tęsti veiklos 

fiksavimą. 

 25. Einamųjų metų birželio ir gruodžio mėnesiais (gruodžio mėnesį – ne vėliau kaip iki 20 d.) 

metodinėje taryboje vyksta darbuotojų veiklos aptarimai, dalyvaujant tiesioginiam vadovui (mokomąjį 

dalyką/sritį kuruojančiam vadovui). 

 26. Darbuotojų veiklos metodinėje taryboje aptarimuose be darbuotojų tiesioginio vadovo gali 

dalyvauti ir Mokyklos direktorius. 

 27. Darbuotojai iki einamųjų metų gruodžio 31 d. pateikia tiesioginiam vadovui užpildytus, 

pasirašytus ir atspausdintus veiklų/darbų sąrašus. 

  28. Darbuotojų veiklą kalendorinių metų eigoje nuolat stebi ir priežiūrą vykdo Mokyklos 

direktorius, pavaduotojai ugdymui. 

 

V. MOKYTOJŲ SKATINIMO FORMOS IR KRITERIJAI 

 

            29. Skatinimo formos: 

            29.1. padėkos žodžiai (asmeniški/vieši; raštu/žodžiu); 

            29.2. viešas pagyrimas; 

            29.3. Mokyklos direktoriaus įsakymu pareikšta padėka; 

            29.4. Mokyklos direktoriaus padėka ir viešas pagyrimas; 

            29.5. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 

vedėjo padėka; 

            29.6. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro padėka; 

            29.7. premija už kalendorinių metų darbų rezultatus (pagal Mokyklos finansines galimybes); 

            29.8. rekomendacija siekti aukštesnės kvalifikacinės kategorijos; 

            29.9. papildoma laisva(-os) diena(-os) mokinių atostogų metu; 

            29.10. informacijos apie darbuotojų pasiekimus sklaida (skelbiama  Mokyklos svetainėje). 

            30. Skatinimo kriterijai: 
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            30.1. kokybiškas Mokyklos nuostatuose ir darbuotojo pareiginiuose nuostatuose priskirtų   

funkcijų, kurios sąlygoja sėkmingą ugdymo proceso organizavimą ir vykdymą, atlikimas; 

            30.2. mokinių rengimas konkursams, olimpiadoms ir kitiems renginiams bei jų pasiekimai 

(užimtos prizinės vietos/tapo laureatai ar paskatinamosios vietos) olimpiadose, konkursuose, 

varžybose; 

            30.3. iniciatyvumas ir kūrybingumas organizuojant mokyklos renginius; 

            30.4. kokybiškas klasės vadovo funkcijų atlikimas; 

            30.5. kokybiškas darbas, geras savo pareigų atlikimas įgyvendinant strateginį/metinį veiklos 

planą; 

            30.6. aktyvus darbas Mokyklos taryboje, Metodinėje taryboje, mokyklos komisijose, jei už 

tai nebuvo skirtos papildomos apmokamos valandos; 

   30.7. dalykinių/metodinių seminarų ar konferencijų organizavimas rajono/šalies mastu;  

            30.8. skubių, svarbių ar sudėtingų darbų (užduočių) atlikimas. 

   31. Už tuos pačius pasiekimus gali būti taikomos kelios skatinimo priemonės, t. y., ir 

moralinio, ir materialinio pobūdžio. 

 

VI. PREMIJOS SKYRIMO PRINCIPAI 

 

             32. Darbuotojams ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriamos premijos, 

atlikus vienkartines ypač svarbias Mokyklos veiklai užduotis. 

             33. Ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriamos premijos, įvertinus labai gerai 

darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą. 

             34. Premijos negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies 

dydžio ir jos skiriamos neviršijant Mokyklai skirtų MK darbo užmokesčiui lėšų. 

      35. Premijų darbuotojams skyrimo eiga: 

             35.1. dydį nustato Mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, į kurią įtraukiami 

direktoriaus pavaduotojai ugdymui, Mokyklos tarybos, Profesinės sąjungos, Darbo tarybos atstovai, 

vadovauja grupei Mokyklos direktorius; 

             35.2. darbo grupės parengtas projektas teikiamas Mokyklos tarybai suderinimui; 

             35.3. įforminamas Mokyklos direktoriaus įsakymu. 

             36. Mokyklos direktoriui premiją skiria ir jos dydį nustato savininko teises ir pareigas 

įgyvendinanti institucija. 

    37. Už pasiektus mokinių rezultatus ir/ar dalykinių/metodinių seminarų/konferencijų 

organizavimą darbuotojams kalendorinių metų eigoje gali būti skiriamos, esant jų motyvuotiems 

prašymams, papildomos poilsio dienos mokinių atostogų metu: 

    37.1. už pirmąją vietą šalyje – 3 dienos; 

    37.2. už antrąją/trečiąją vietą šalyje – 2 dienos; 

    37.3. už  pirmąją vietą rajone – 2 dienos; 

    37.4. už antrąją/trečiąją vietą/dvi paskatinamąsias vietas rajone – 1 diena; 

    37.5. už dalykinių/metodinių seminarų/konferencijų organizavimą ir vedimą šalyje (už 

rajono ribų)   – 2 dienos; 

    37.6. už dalykinių/metodinių seminarų/konferencijų organizavimą ir vedimą rajone – 1 

diena. 

 

VII.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

             38. Aprašą, Mokyklos tarybai pritarus, tvirtina įsakymu mokyklos direktorius. 

             39. Darbuotojai supažindinami su šiuo aprašu pasirašytinai.  

             40. Aprašas gali būti keičiamas ir/ar papildomas įsigaliojus naujiems teisės aktams ar 

Mokyklos direktoriaus iniciatyva. 

 

 

 

 


