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MOKINIŲ SKATINIMO UŽ MOKYMOSI PAŽANGĄ IR PASIEKIMUS NOMINACIJŲ 

SKYRIMO NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.  Šie nuostatai apibrėžia Utenos Vyturių progimnazijos (toliau – mokykla) mokinių 

apdovanojimų už mokymosi pažangą ir pasiekimus skyrimo tvarką. 

2.  Apdovanojimų paskirtis – skatinti mokinius gerinti mokymosi pasiekimus, siekti mokymosi 

pažangos, motyvuoti juos, pastebėti mokinių pastangas mokytis, siekti aukštesnių mokymosi 

rezultatų, laikantis mokinio elgesio taisyklių. 

3.  Apdovanojimai skiriami vieną kartą per mokslo metus. 

4.  Apdovanojimai už mokinių mokymosi pažangą yra: 

4.1. ženklas – statulėlė su užrašu „Už pažangą“ ir pažymėjimas; 

4.2. mokyklos direktorės padėka – „Metų pažanga“. 

5. Apdovanojimai už mokinių mokymosi pasiekimus yra: 

5.1. ženklas – statulėlė su užrašu „Už pasiekimus“ ir pažymėjimas. 

 

II. ATRANKOS KRITERIJAI 

 

6.  Apdovanojimo ženklas – statulėlė „Už pažangą“ – skiriamas atrinktiems penktų, šeštų, 

septintų, aštuntų klasių mokiniams. 

7. Apdovanoti ženklu „Už pažangą“ pagrindinis atrankos kriterijus – mokinio mokymosi 

pažanga. 

8. Lyginami einamų mokslo metų I ar II  pusmečių mokinių mokymosi įvertinimai . Taip pat 

vertinamas mokinio elgesys. 

9. Mokinys pretenduoja į apdovanojimą ženklu, kai lyginamų įvertinimų rezultatas yra toks: 

9.1.  pažymys 1 balu aukštesnis trijų ir daugiau mokomųjų dalykų (matematikos, fizikos, 

chemijos, biologijos, geografijos, lietuvių k., anglų k., rusų k., istorijos); 

9.2.  pažymys dviem balais aukštesnis dviejų ir daugiau aukščiau nurodytų mokomųjų dalykų; 

9.3.  privaloma sąlyga - mokinys laikosi nustatytų mokinio elgesio taisyklių. 



10.  Apdovanojimas – mokyklos direktorės padėka „Metų pažanga“ – suteikiamas už bendrą 

mokymosi rezultatų vidurkio padidėjimą 0,7 ir daugiau % .  

11. Apdovanojimo ženklas – statulėlė  „Už pasiekimus“ skiriama mokiniams, kurių: 

11.1.  1-4 klasėse visi metiniai įvertinimai yra aukštesniuoju lygiu; 

11.2. 5-8 klasėse visi metiniai įvertinimai yra 9-10 balų arba, jeigu einamais mokslo metais 

klasėje tokių mokinių nėra, klasių vadovų metodinei grupei nutarus, taikoma išimtis ir 

apdovanojami klasės mokinys(-iai), turinys didžiausius metinius pažymių vidurkius. 

12. Mokinys, turintis puikius, labai gerus mokymosi pasiekimų įvertinimus ar padaręs 

reikšmingą pažangą, tačiau už netinkamą elgesį turėjęs nuobaudų ar buvęs svarstytas Vaiko gerovės 

komisijos posėdyje tais mokslo metais, negali būti apdovanotas nei vienu iš aukščiau išvardintų 

apdovanojimų. 

13. Apdovanojimo ženklo „Už pažangą“ ir apdovanojimo mokyklos direktorės padėkos „Metų 

pažanga“, apdovanojimo ženklo „Už pasiekimus“ skyrimą įsakymu tvirtina mokyklos direktorė 

Metodinės tarybos siūlymu. 

 

III.  APDOVANOJIMŲ TEIKIMO TVARKA 

 

14.  Apdovanojimo ženklai „Už pažangą“ ir „Už pasiekimus“ bei mokyklos direktorės padėka 

„Metų pažanga“ skiriami direktorės įsakymu vieną kartą per mokslo metus, įteikiami mokslo metų 

užbaigimo šventės metu. 

15.  Teisę teikti kandidatus, kurie gali būti apdovanojami statulėle „Už pažangą“ ir mokyklos 

direktorės padėka, turi klasių vadovai, atlikę mokinių mokymosi pasiekimų lyginamąją analizę t.y. 

palyginę praėjusių mokslo metų metinius ir einamų mokslo metų metinius rezultatus, išvestus per 

paskutinę gegužės mėnesio savaitę. Jeigu dalykas dėstomas pirmus metus, lyginami I pusmečio ir 

metų rezultatai. 

16. Kandidatus apdovanoti statulėle „Už pažangą“ ir mokyklos direktorės padėka atrenka 

mokyklos Metodinė taryba. 

17. Prašymai apdovanoti pateikiami Metodinei tarybai prieš 7 darbo dienas iki apdovanojimo 

dienos. Prašyme nurodomas mokinio vardas, pavardė, klasė ir pridedami mokinio mokymąsi ir 

pažangą pagrindžiantys dokumentai. 

18. Metodinė taryba svarsto posėdyje apdovanojimui pateiktas kandidatūras, kitus, su 

apdovanojimais susijusius klausimus, ir teikia siūlymus mokyklos direktorei. 

19. Apdovanojimus iškilmingai įteikia Utenos Vyturių progimnazijos direktorė arba jos 

įgaliotas asmuo. 

20. Apdovanojimams įsigyti naudojamos paramos fondo lėšos. 

 



IV. BAIGIAMOJI DALIS 

 

21.  Mokinių skatinimo už mokymosi pasiekimus ir pažangą nominacijų skyrimo nuostatus 

tvirtina mokyklos direktorė pritarus Metodinei tarybai. 

22. Šie nuostatai gali būti keičiami, tikslinami ar pildomi direktoriaus įsakymu, atsižvelgus į 

pedagogų, mokinių tėvų ar mokinių pasiūlymus. 

23. Nuostatai skelbiami mokyklos tinklalapyje adresu www.vyturiai.utena.lm.lt 

______________________ 

http://www.vyturiai.utena.lm.lt/

