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KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 
MOKINIŲ SKATINIMO TVARKA 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos mokinių skatinimo tvarka (toliau Tvarka) 

reglamentuoja mokinių skatinimo principus ir būdus. 

2. Tvarkos paskirtis–pastebėti mokinių iniciatyvumą, skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą 

siekiant asmeninės pažangos, puoselėjant bendražmogiškąsias vertybes. 

 

II. MOKINIŲ SKATINIMO PRINCIPAI 
3. Pozityvumas: pastebėti ir palaikyti pozityvų mokinių indėlį į mokyklos veiklą. 

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

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

 

III. MOKINIŲ SKATINIMO BŪDAI IR FORMOS 
6. Nominacija ,,Geriausias metų mokinys“ teikiama mokslo metų pabaigos šventėje. Rinkimai 

organizuojami vadovaujantis 2014 m. kovo 21 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-36 patvirtintais 

„Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos metų mokinio(-ės) rinkimų nuostatais. 

7. 1–4 klasių mokinius, pasiekusius aukštesnįjį mokymosi lygį mokslo metų baigimo šventėje 

apdovanoti padėkos raštais. 

8. 5–10 klasių mokinius apdovanoti padėkos raštais: 

8.1. už labai gerą mokymąsi; 

8.2. už aktyvią popamokinę veiklą; 

8.3. geriausius bibliotekos skaitytojus; 

8.4. auksinių rankų meistriukus. 

9. 5–10 klasių mokinius, atstovavusius mokyklai atskirų sporto šakų sportinėse varžybose ir 

užėmusius 1–3 vietas, apdovanoti prizais.  

10. Gerai besimokantys mokiniai pamokas gali baigti savaite anksčiau ir iki mokslo metų 

pabaigos mokytis savarankiškai: 

10.1. 5–8 klasių mokiniai, jei metiniai įvertinimai 8–10; 

10.2. 9–10 klasių mokiniai, jei metiniai įvertinimai 8–10 balai ir turi ne daugiau kaip vieną 7. 

11. 5–10 klasių geriausiai besimokantiems mokiniams nemokamai skirti autobusą ekskursijai. 

12. Geriausiai per mokslo metus budėjusiai klasei įteikti pereinamąjį prizą. 

13. Geriausiai besimokančiųjų moksleivių nuotraukas ir pavardes skelbti mokyklos stende 

,,Mes jais didžiuojamės“. 

14. Savivaldybės, respublikiniai, tarptautiniai rezultatai: 
14.1. Pirmojo pusmečio apdovanojimus 1 – 10 klasių mokiniams įteikti Vasario 16 – osios 

proga. 

14.2. Antrojo pusmečio apdovanojimus įteikti: 

14.2.1. 1–4 klasių mokiniams mokslo metų baigimo šventėje. 

14.2.2. 5–10 klasių mokiniams Mokslo metų pabaigos šventėje. 

15. Reikšti padėkas raštu I – ojo aukšto informaciniame stende. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
16. Tvarką tvirtina mokyklos direktorius, mokyklos tarybai pritarus. 

17. Tvarka keičiama ir papildoma mokyklos bendruomenės, savivaldos institucijų iniciatyva. 

____________________________________________________ 
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