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JONIŠKIO „SAULĖS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Joniškio ,,Saulės“ pagrindinės mokyklos mokinių ir mokytojų skatinimo tvarkos 

aprašas (toliau – aprašas) nustato 1–10 klasių, Specialiojo ugdymo skyriaus mokinių ir mokytojų, 
pagalbos mokiniui specialistų, Dienos užimtumo centro darbuotojų, techninio personalo skatinimo 
priemones.  

2. Tvarkos aprašas numato galimybes skirti lėšas (prizams, ekskursijoms, projektams, 
šventiniams pietums, renginiams) mokinių, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, psichologų, 
Dienos užimtumo centro darbuotojų, techninio personalo skatinimui. 

3. Mokyklos direktorius ir Mokyklos taryba sprendžia lėšų kontrolės ir apskaitos 
klausimus. 

4. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, 
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, Joniškio ,,Saulės“ 
pagrindinės mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis. 

 
II SKYRIUS  

PAGRINDINĖS SĄVOKOS 
 

5. Mokinys – asmuo, kuris mokosi. 
6. Mokykla – juridinis asmuo, įsteigtas Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta 

tvarka, kurios pagrindinė veikla yra formalusis ir neformalusis švietimas. 
7. Mokytojas – asmuo, ugdantis mokinius pagal formaliojo arba neformaliojo švietimo 

programas. 
8. Pagalbos mokiniui specialistai (specialusis pedagogas, logopedas, socialinis 

pedagogas) – asmuo, teikiantis psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir 
specialiąją pagalbą. 

9. Psichologas – asmuo, teikiantis psichologinę pagalbą. 
10. Dienos užimtumo centro darbuotojas – socialines paslaugas teikiantis asmuo. 
11. Techninis personalas – aptarnavimo paslaugas teikiantys asmenys. 

 
III SKYRIUS  

MOKINIŲ SKATINIMO TVARKOS ORGANIZAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 
 

12. Mokiniai skatinami už mokyklinius rezultatus: 
12.1. Administracijos, Mokinių tarybos siūlymu Mokslo metų baigimo šventėje ir 

Sėkmės šventėje apdovanojami 1–10 klasių mokiniai nominacijomis (1 priedas); 
12.2. 1–10 klasių vadovų siūlymu Mokslo ir žinių dienos šventėje apdovanojami 

praėjusių mokslo metų 1–10 klasių mokiniai nominacija „Didžiausias metų pažangos šuolis“; 
12.3. 1–4 klasių mokiniai apdovanojami Mokslo metų baigimo šventėje: 
12.3.1. 2 ir 4 klasių mokiniai už aukštesniojo lygio NMPP testų ir 2-ojo pusmečio 

įvertinimus apdovanojami dovanomis;  
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12.3.2. 1–4 klasių mokiniai apdovanojami padėkos raštais už puikius mokymosi 
rezultatus (visi mokomieji dalykai 2 pusmečio įvertinime aukštesniuoju lygiu); 

12.3.3. 1–4 klasių mokiniai apdovanojami padėkos raštais už aktyvų dalyvavimą 
rajono, regiono, respublikiniuose renginiuose, konkursuose, konferencijose, projektuose (nemažiau 
trijų); 

12.3.4. skiriama nemokama ekskursija 1–4 klasių mokiniams, kuriems visų dalykų 
pirmojo ir antrojo pusmečių įvertinimas – aukštesniuoju lygiu; 

12.3.5 už labai gerą lankomumą (nei vienos praleistos pamokos, išskyrus dalyvavimą 
renginiuose, atstovaujant mokyklą); 

12.4. 3–4 klasių mokinių sportininkų komandos, rajone užėmusios I vietas, 
apdovanojamos prizu Mokslo metų baigimo šventėje; 

12.6. 5–9 klasių mokiniai Sėkmės šventėje apdovanojami padėkos raštais: 
12.6.1. už labai gerą mokymąsi (mokosi devintukais, dešimtukais); 
12.6.2. už labai gerą lankomumą (nei vienos praleistos pamokos, išskyrus dalyvavimą 

renginiuose, atstovaujant mokyklą); 
12.6.3. už aktyvų dalyvavimą mokyklos, rajono, regiono, respublikiniuose renginiuose, 

konkursuose, konferencijose, projektuose (nemažiau penkių); 
12.6.4. auksinių rankų meistriukai už dalyvavimą rajoninėse, respublikinėse parodose; 
12.7. 5–9 klasių mokinių sportininkų komandos, rajone užėmusios I vietas Sėkmės 

šventėje apdovanojamos prizu; 
12.8. 10 klasių mokiniai apdovanojami padėkos raštais dešimtokų mokslo metų 

baigimo šventėje už aktyvią veiklą, gerą mokymąsi; 
12.9. 5–10 klasių mokiniai, kurie baigė mokslo metus dešimtukais, apdovanojami 

dovanomis; 
12.10. 5–8 klasių mokiniai nominacija „Pažangiausia klasė“ apdovanojami Sėkmės 

šventėje: 
12.10.1. 5–6 klasių grupėje – pereinamasis laikrodis ir pažintinė ekskursija iki 100 km 

(jeigu yra lėšų); 
12.10.2. 7–8 klasių grupėje – pereinamasis laikrodis ir pažintinė ekskursija iki 100 km 

(jeigu yra lėšų); 
12.11. 9–10 klasių mokiniai nominacija „Bendruomeniškiausia klasė“ ir dovana 

apdovanojami Sėkmės šventėje; 
12.12. metiniame įvertinime mokiniai, turintys visų mokomųjų dalykų įvertinimus 

aukštesniuoju lygiu ir turintys ne daugiau dviejų 8, gali paskutinę mokslo metų pamokų savaitę 
lankyti pamokas, veiklas laisvu grafiku; 

12.13 Mokslo metų baigimo šventėje padėkos raštais apdovanojami lavinamųjų ir 
socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniai, dalyvavę sporto renginiuose ir užėmę A lygyje prizines 
vietas; 

12.14. Mokslo metų baigimo šventėje, mokytojo pasiūlymu, bendrojo lavinimo 
specialiųjų poreikių, lavinamųjų ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniai, kurie tapo įvairių 
konkursų laureatais (nugalėtojais), dalyvavo konferencijose, apdovanojami padėkos raštais; 

12.15. Mokslo metų baigimo šventėje, mokytojo pasiūlymu, lavinamųjų ir socialinių 
įgūdžių ugdymo klasių mokiniai: 

12.15.1. apdovanojami padėkos raštais už lankomumą (nei vienos praleistos pamokos, 
išskyrus dalyvavimą olimpiadose, konkursuose, varžybose); 

12.15.2. už mokyklos vardo garsinimą skiriama nemokama pažintinė kelionė (jei yra 
lėšų). 

 13. Mokiniai skatinami už rajoninius, respublikinius, tarptautinius rezultatus: 
13.1. rajono olimpiadų, konkursų, sportinių varžybų I vietų nugalėtojai po 

apdovanojimo savivaldybėje pavaišinami šventiniais pietumis; 
13.2. 1–10 klasių rajono olimpiadų, konkursų, sportinių varžybų II, III vietų 

apdovanojimai įteikiami Mokslo metų baigimo šventėje ir Sėkmės šventėje; 
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13.3. rajoniniai, respublikiniai, tarptautiniai rezultatai skelbiami internetiniame 
puslapyje, mokyklos laikraštyje, mokyklos metraštyje. 
 

IV. SKYRIUS 
BENDRUOMENĖS NARIŲ SKATINIMO TVARKOS ORGANIZAVIMAS IR 

ĮGYVENDINIMAS 
 
14. Administracijos siūlymu, Tarptautinės mokytojo dienos šventėje apdovanojami: 
14.1.  nominacijomis mokyklą garsinantys bendruomenės nariai (2 priedas); 
14.2. direktoriaus padėkomis mokyklos darbuotojai, išdirbę mokykloje 5, 10, 15, 20, 

25, 30, 35, 40, 45 metus. 
15. Mokyklos tarybos, profesinės sąjungos komiteto, administracijos arba 

bendruomenės narių siūlymu, teikiami respublikiniams, apskrities, rajoniniams apdovanojimams, 
konkursams ypač aktyvūs, pasižymėję profesinėje srityje, veikloje bendruomenės nariai. 

16. Administracijos siūlymu mokyklos jubiliejiniais metais direktoriaus padėkomis 
apdovanojami aktyvūs ir mokyklos vardą garsinantys bendruomenės nariai. 

17. Rajono olimpiadų, konkursų, atskirų sportinių šakų varžybų nugalėtojus ruošę 1–
10 klasių mokinių mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, psichologai po apdovanojimo šventės 
Joniškio rajono savivaldybėje, pavaišinami šventiniais pietumis. 

19. Ilgalaikiam projektui, mokyklos renginiui skiriama iki 300 eurų (jei yra lėšų), 
projektą, aprašymą pateikus administracijai iki einamųjų metų gruodžio 1 dienos ir gavus pritarimą. 

 
___________________________ 

 
SUDERINTA        SUDERINTA 
Mokyklos tarybos       Profesinės sąjungos 
2019-11-21 posėdžio       2019-12-11 posėdžio   
protokolo Nr. 9 nutarimu      protokolo Nr. 22 nutarimu 
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Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos 
skatinimo tvarkos aprašo 
1 priedas 

 
 

MOKINIŲ NOMINACIJOS „METŲ SPINDULIAI“ 
 
 

1. Saulės spindesys (siūlo mokinių taryba); 

2. Saulės mokinys (rekomendaciją rašo klasės vadovas); 

3. Saulės žiniukas (rekomendaciją rašo dalyko mokytojas); 

4. Saulės sportininkas (rekomendaciją rašo mokytojas); 

5. Saulės menininkas (rekomendaciją rašo mokytojas). 

__________________________ 
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Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos 
skatinimo tvarkos aprašo 
2 priedas 

 
 

BENDRUOMENĖS NARIŲ (IŠSKYRUS MOKINIŲ) NOMINACIJOS  
„METŲ SPINDULIAI“ 

 
 

1. Saulės spindesys; 

2. Saulės mokytojas; 

3. Saulės vedlys; 

4. Saulės rėmėjas; 

5. Saulės iniciatyva. 

 
 

__________________________ 


