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RADVILKIŠKIO R. SIDABRAVO GIMNAZIJOS  

MOKINIŲ SKATINIMO TVARKA 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Radviliškio r. Sidabravo gimnazijos Mokinių skatinimo tvarka (toliau – Tvarka) reglamen-

tuoja 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. Gimnazijos administracija, klasių auklėtojai, mokytojai, pagalbą mokiniams teikiantys 

specialistai, neformaliojo švietimo užsiėmimų vadovai teikia mokinių kandidatūras skatinti. 

7. Žodiniu pagyrimu skatinami sąžiningai ir stropiai atliekantys savo pareigas, besilaikantys 

gimnazijos nuostatų mokiniai, aktyviai dalyvaujantys gimnazijos, rajono, respublikos renginiuose, 

konkursuose, varžybose ir kt. 

8. Padėka elektroniniame dienyne už veiklą per pusmetį (pasibaigus pirmajam pusmečiui ir 

mokslo metams): 

8.1. už padarytą pažangą; 

8.2. už labai gerą mokymąsi; 

8.3. už iniciatyvumą ir aktyvų dalyvavimą gimnazijos veikloje, geranorišką, nuoširdų bendra-

vimą su mokyklos bendruomenės nariais. 

9. Gimnazijos padėkos raštu ir asmeninėmis dovanomis už labai gerą (9-10 balų) mokymąsi 

pirmajame pusmetyje, mokslo metų pabaigoje, (už antrojo pusmečio rezultatus), visuotiniame mokinių 

susirinkime. 

10. Gimnazijos padėkos raštu – už pirmojo pusmečio pažangą moksle, už antrojo pusmečio pa-

žangą moksle, visuotiniame mokinių susirinkime. 

11. Gimnazijos padėkos raštu – už iniciatyvumą ir aktyvų dalyvavimą gimnazijos veikloje 

(mokslo metų pabaigoje). 

12. Pagyrimu – už puikų dalyvavimą gimnazijos, rajono, respublikos renginiuose, konkursuose, 

varžybose ir kt. (visuotiniame mokinių susirinkime, tris kartus per metus). 

13. Nominacija „Gerumo spindulėlis“ – už aktyvų dalyvavimą gimnazijos veikloje, 

geranorišką, nuoširdų bendravimą su gimnazijos bendruomenės nariais (kasmet kovo mėnesį). 



14. Nominacija „Metų mokinys“– už iniciatyvumą ir aktyvų dalyvavimą gimnazijos, Sidabravo 

seniūnijos bendruomeninėje veikloje (kasmet, vasario mėnesį). 

15. Mokiniui, nepraleidusiam nei vienos pamokos, įteikiamas „Sveikiausio“ mokinio pažymė-

jimas (visuotiniame mokinių susirinkime, du kartus per metus). 

16. Nemokama ekskursija – geriausiai pamokas lankančioms klasėms pirmajame pusmetyje, 

mokslo metų pabaigoje (du kartus per metus). 

17. Kazimiero Masilionio premija – 1500 Eur (skiriama vienam abiturientui už akademinius re-

zultatus). 

18. Informacija apie labai gerai ir gerai besimokančius, puikių rezultatų pasiekusius mokinius 

mokyklos, rajono, respublikos renginiuose, konkursuose, varžybose skelbiama stende, informacinėje 

eilutėje ir mokyklos internetiniame puslapyje.  

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

19. Tvarka keičiama ir papildoma gimnazijos bendruomenės, savivaldos institucijų iniciatyva.   

________________________________________________ 

 

 


