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VIŠTYČIO PETRO KRIAUČIŪNO
MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO
MOKINIŲ SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Aprašas reglamentuoja mokinių elgesio skatinimo tvarką mokykloje-daugiafunkciame
centre (toliau – Mokykloje).
1.2. Apraše nurodyti įvairūs skatinimo būdai, kurie taikomi, atsižvelgiant į mokinio daromą
pažangą, pastangas keistis, pasiekimus.
1.3. Vadovaudamiesi aprašu, mokyklos darbuotojai skatina mokinių pasitikėjimą savimi,
siekimą tobulėti, koreguoja mokinių elgesį, rengia mokinius integracijai į socialinę aplinką baigus
mokyklą.
1.4. Siekiant pastebėti ir paskatinti pageidautiną mokinių elgesį, pasiekimus, lankomumą,
pažangos siekimą, sistemingai vykdomas pasiekimų moksle, pamokų lankymo ir elgesio stebėjimas
ir įvertinimas: klasių vadovai ir mokyklos administracija rengia trimestro ir metines ataskaitas.
Vykdomas tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas per elektroninį dienyną ir kitais būdais.
2. UŽDAVINIAI
2.1. Skatinti mokinius maksimaliai išnaudoti savo gebėjimus.
2.2. Sukurti ugdymo aplinką mokinių kūrybiškumui plėtoti.
2.3. Sudaryti sąlygas gabiems, iniciatyviems mokiniams patirti sėkmės džiaugsmą ir
bendruomenės įvertinimą.
2.4. Viešinti mokinių laimėjimus mokyklos interneto svetainėje, stenduose, bei kitomis
žiniasklaidos priemonėmis.
3. MOKINIŲ SKATINIMO SISTEMA

Veikla

Skatinimo priemonės

Laikas

Vykdytojas

Kontroliuojantis
asmuo

3.1. Už mokymosi Klasės auklėtojas ir Po
pasiekimus
ir dalyko
mokytojas pasiektų
pažangą
įrašo
pagyrimus, rezultatų
padėkas
elektroniniame
dienyne

Dėstantis
Direktoriaus
mokytojas, klasės pavaduotoja
auklėtojas
ugdymui

3.2. Už geriausius Mokyklos
padėkos Mokyklos
mokymosi
raštai mokiniams
šventėse
pasiekimus
(9/10
balų).

Klasės auklėtojas

Mokyklos
direktorius

Mokyklos
padėkos Šeimos
raštai tėvams
dienos
šventėje

Klasės auklėtojas

Mokyklos
stende Pasibaigus
,,Mes didžiuojamės“ mokslo
skelbiamos
šių metams
mokinių pavardės ir
nuotraukos

Atsakingas
už Mokyklos
darbą muziejuje
direktorius

3.3. Už pasiekimus Mokyklos
padėkos Mokyklos
olimpiadose,
raštai mokiniams
šventėse
konkursuose,
varžybose, parodose
Padėka tėvams
Šeimos
dienos
šventėje ar
kitų
renginių
metu

3.4.
Už
aktyvų
dalyvavimą
popamokinėje
veikloje,
savivaldoje,
bei
projektinėje veikloje

Mokyklos
direktorius

Dėstantys
mokytojai

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Dėstantys
mokytojai

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Nugalėtojų pavardžių Po
ir
nuotraukų įvykusio
skelbimas
stende renginio
,,Mokiniai-olimpiadų
prizininkai‘‘

Atsakingas
už Mokyklos
darbą muziejuje
direktorius

Arbata su mokyklos Po
administracija
įvykusio
renginio

Mokyklos
administracija

Mokyklos
direktorius

Pagal
galimybes Po
asmeninės dovanėles, įvykusio
prizai
renginio

Dėstantys
mokytojai

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Nugalėtojų pavardžių Po
skelbimas
interneto įvykusio
svetainėje
renginio

Atsakingas
už Mokyklos
dabą su mokyklos direktorius
interneto svetaine

Aktyviausi, nusipelnę Mokyklos
mokiniai
šventėse
apdovanojami
mokyklos
padėkos
raštais, organizuojama
ekskursija

Mokinių seniūnų Mokyklos
taryba,
direktorius
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:
4.1. Ugdomas pasidižiavimas savo ir mokyklos pasiekimais.
4.2. Aukšta mokymosi motyvacija ir geri rezultatai.
4.3. Geri tarpusavio santykiai.
4.4. Mokyklos vardo garsinimas.

