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MOLĖTŲ GIMNAZIJOS 

SKATINIMO NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Skatinimo nuostatai reglamentuoja atrankos kriterijus ir  skatinimo skyrimo tvarką.     

2. Skatinimo fondo steigėjas – UAB „AV projektai“.    

3. Skatinimo tikslas – motyvuoti gimnazistus siekti ugdymosi pažangos, nepraleidinėti 

pamokų, aktyviai dalyvauti visuomeninėje, kultūrinėje ir gamtosauginėje veikloje. 

4. Skatinimui skirtą  sumą kiekvienais mokslo metais nustato fondo steigėjas. 

 

II SKYRIUS 

KANDIDATŲ APDOVANOJIMAMS  GAUTI ATRANKOS KRITERIJAI 

 

5. Skatinimo forma – vienkartinis skatinimas per mokslo metus. 

6. Skatinama: 

6.1. klasės: „Už pažangą moksle“, „Geriausiai lankiusi klasė“, „Klasė, praleidusi mažiausiai 

nepateisintų pamokų“, „Iniciatyviausia klasė“ , „Drausmingiausia klasė“ ir „Gamtosauginė klasė“;  

6.2. puikiai ir labai gerai besimokantys I-III klasių mokiniai; 

6.3. puikiai ar labai gerai besimokantis, abiturientas, respublikinių konkursų, olimpiadų 

laimėtojas; 

6.4. mokytojas, kurio ugdytiniai sėkmingiausiai laikė valstybinius brandos egzaminus. 

7. Skatinimo skyrimo sąlygos: 

7.1. skatinimas „Už pažangą moksle“ skiriamas klasei, kurios daugiausiai mokinių pagerino 

pažymių vidurkį (lyginami I ir II pusmečių rezultatai); 

7.2. skatinimas „Geriausiai lankiusiai klasei“ skiriamas klasei, kuri per mokslo metus praleido 

mažiausiai pamokų; 

7.3. skatinimas „Klasei, praleidusiai mažiausiai pamokų“ skiriamas klasei, kuri pateisino  

visas arba daugiausiai pamokų; 

7.4. skatinimas „Iniciatyviausiai klasei“ skiriamas klasei, aktyviausiai dalyvavusiai 

kultūrinėje veikloje, olimpiadose, konkursuose; 

7.5. skatinimas „Drausmingiausiai klasei“ skiriamas klasei, negavusiai pastabų ir drausmės 

pažeidimo pažymų arba gavusiai mažiausiai; 

7.6. skatinimas „Gamtosauginei klasei“ skiriamas klasei, aktyviausiai dalyvavusiai 

gamtosauginiuose renginiuose; 

7.7. skatinimas puikiai ir labai gerai metiniame įvertintiems mokiniams ir respublikinių 

olimpiadų, konkursų, varžybų laimėtojams; 

7.8. skatinimas puikiai ar labai gerai metiniame įvertintam abiturientui,  respublikinių 

konkursų, olimpiadų laimėtojui; 

7.9. skatinimas mokytojui, kurio daugiausiai abiturientų valstybinių brandos egzaminų 

įvertinti 86-100 balai. 

 

III SKYRIUS 

PREMIJŲ SKYRIMO TVARKA 

 

8. Skiriama po 200 Eur klasių pažintinių ekskursijų organizavimui, vadovaujantis „Klasių 

konkurso nuostatais“ (klasėms „Už pažangą moksle“, „Geriausiai lankiusiai klasei“, „Klasei, 
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praleidusiai mažiausiai nepateisintų pamokų“, „Iniciatyviausiai klasei“, „Drausmingiausiai klasei“ 

ir „Gamtosauginei klasei“), susumavus kas mėnesį klasių vadovų ir seniūnų pateiktą informaciją.  

9. Skiriama 200 Eur pažintinės ekskursijos organizavimui puikiai ir labai gerai besimokančių 

metiniame  mokinių grupei, olimpiadų, konkursų, varžybų laimėtojų  mokinių grupei. 

10. Skiriama 300 Eur stipendija puikiai ar labai gerai metiniame I, II, III kl. ir  IV kl. I pusmetį  

įvertintam abiturientui, respublikinių konkursų, olimpiadų laimėtojui. 

11. Mokytojas skatinamas įteikiant 300 Eur premiją.  

12. Premijų skyrimo komisijos sudėtis: 

12.1. Komisijos pirmininkas – Molėtų gimnazijos direktorius; 

12.2. Nariai: pavaduotojai ugdymui, darbo tarybos deleguotas  narys, socialinis pedagogas. 

 

IV SKYRIUS 

PREMIJŲ ĮTEIKIMAS 

 

13. Skatinimui skirtos lėšos  skiriamos mokslo metų pabaigoje, kurios gali būti panaudojamos 

ir kitais mokslo metais.   

14. Stipendija abiturientui pervedama į jo sąskaitą ir apie tai paskelbiama Brandos atestatų 

teikimo šventėje.  

15. Mokytojai apie premiją, kuri pervedama į jo sąskaitą,  informuojami per paskutinį mokslo 

metų Mokytojų tarybos posėdį.  
______________________ 

 

 

 

 

 


