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VILNIAUS ALEKSANDRO PUŠKINO 

GIMNAZIJOS MOKINIŲ SKATINIMO 

TVARKOS ARRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šios tvarkos paskirtis – reglamentuoti   skatinimo   tvarką ir formas

 mokiniams, besimokantiems Vilniaus Aleksandro Puškino Gimnazijoje. 

2. Skatinami gali būti mokiniai, kurie tais metais neturi drausminių nuobaudų. 

 

II. SKATINIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Skatinti mokinių mokslinę, meninę, sportinę ir kūrybinę raišką. 

4. Skatinti mokinius: 

4.1. prisidedančius formuojant Gimnazijos kultūrą ir įvaizdį; 

4.2. labai gerai ir puikiai besimokančius pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programą; 

4.3. reprezentuojančius Gimnaziją miesto ir šalies mastu; 

4.4. pasiekusius puikių rezultatų mokslo, meno, sporto srityse; 



4.5. aktyviai dalyvaujančius savivaldos veikloje; 

 

 

III. SKATINIMO KRITERIJAI 

 

5. Mokinių skatinimo kriterijai: 

5.1. prizinių vietų laimėjimas Gimnazijos mokomųjų dalykų olimpiadose ir konkursuose; 

5.2. prizinių vietų laimėjimas miesto, šalies, tarptautinėse mokomųjų dalykų 

olimpiadose ir konkursuose, meno konkursuose, sporto varžybose; 

5.3. Gimnazijos kultūros ir įvaizdžio formavimas, reprezentavimas miesto ir šalies mastu; 

5.4. labai geras ir puikus mokymasis pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programą. 

5.5. aktyvi veikla savivaldos organizacijose; 

 

IV. SKATINIMO TVARKA 

 

6. Mokytojai pateikia direktoriaus pavaduotojai ugdymui mokinių, užėmusių prizines 

vietas Gimnazijos, miesto, šalies, tarptautinėse mokomųjų dalykų olimpiadose ir konkursuose, 

meno konkursuose, sporto varžybose sąrašus ir diplomų kopijas; 

7. Klasių vadovai teikia atsakingam administracijos atstovui sąrašus mokinių, labai gerai ir 

puikiai besimokančių pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programą pusmečio, mokslo metų 

pabaigoje; 

8. Klasių vadovai arba projekto vadovai teikia atsakingam administracijos atstovui sąrašus 

mokinių, dalyvavusių miesto, šalies, tarptautiniuose projektuose; 

9. Klasės vadovas ir asmuo, atsakingas už mokinių savivaldą, administracijai teikia sąrašus 

mokinių, aktyviai dalyvavusių Gimnazijos savivaldoje. 

 

V. SKATINIMO FORMOS 

 

10. Skatinimo formos kiekvienais metais nustatomos, atsižvelgiant į turimas finansines 

galimybes. 

11. Skatinimo formos gali būti: 



11.1. mokiniai 2-5 kl. apdovanojami padėkos raštu „Auksinė žuvelė“ už norą mokytis ir 

tobulėti, atsakingumą, pagalbą draugams, pavyzdingą elgesį; 

11.2. mokiniai 6-10 kl. apdovanojami padėkos raštu „Everest“ už aukščiausius mokymosi 

pasiekimus bei aukščiausius pasiekimus kūryboje. Šį apdovanojimą gavęs mokinys tampa 

„Everestas“ klubo nariu; 

11.3. padėkos raštai; 

11.4. ekskursijos, išvykos; 

11.5. dovanos; 

11.6. nugalėtojų pavardžių skelbimas internetinėje svetainėje; 

11.7. sveikinimo raštai stenduose; 

11.8. įrašai pasiekimų ir pažymių knygelėse; 

11.9. padėkos laiškai tėvams. 

12. Pradinių klasių mokiniams, kurių žinių įvertinimas yra aukštesniojo lygio, mokslo metų 

pabaigoje įteikiami padėkos raštai ir atminimo dovanos; 

13. Pagrindinio ugdymo programoje labai gerai ir puikiai besimokantys mokiniai 

pusmečiui, mokslo metams pasibaigus iškilmingoje aplinkoje apdovanojami klasių vadovų 

parengtais padėkos raštais; 

14. Pagrindinio ugdymo programoje labai gerai ir puikiai besimokančius mokinius 

iškilmingoje aplinkkoje administracija sveikina mokslo metų pabaigoje; 

15. Pagrindinio ugdymo programoje labai gerai ir puikiai besimokantiems mokiniams a 

organizuojama ekskursiją; 

16. Mokyklinių olimpiadų, konkursų, varžybų prizininkai apdovanojami padėkos raštais;; 

17. Prizinių vietų laimėtojai miesto, šalies, tarptautinėse mokomųjų dalykų olimpiadose ir 

konkursuose, meno konkursuose, sporto varžybose kviečiami į nemokamą ekskursiją; 

18. Labai gerai ir puikiai besimokančių mokinių tėvams klasių auklėtojai perduoda 

administracijos padėkos laiškus; 

19. Padėkas už puikų mokymąsi ir svarius laimėjimus, aktyvią veiklą Gimnazijos 

savivaldoje Gimnazijos direktorius įformina įsakymu. 
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