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GARGŽDŲ „VAIVORYKŠTĖS“ GIMNAZIJA
MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos (toliau–gimnazijos) mokinių ir mokytojų skatinimo
tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas (2003), gimnazijos vidaus
tvarkos taisyklės, Lietuvos Respublikos vyriausybės 1993-07-08 nutarimas Nr. 511 „Dėl
biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“,
„Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos darbuotojams priedų ir priemokų skyrimo tvarkos
aprašas“ (2015).
2. Ši tvarka nustato gimnazijos mokinių ir mokytojų skatinimo priemones.
3. Tvarkos aprašas užtikrina galimybes gauti priedus už papildomus darbus.
4. Gimnazijos Direktorius ir profesinės sąjungos pirmininkas sprendžia apmokėjimo už
papildomus darbus, jo kontrolės ir apskaitos klausimus.
II. LĖŠOS APMOKĖTI UŽ PAPILDOMĄ DARBĄ
5. Mokinio krepšelis (toliau MK).
III. MOKINIŲ IR MOKYTOJŲ SKATINIMAS
6. Mokytojai mokinius pamokose, neformaliojo švietimo veiklose už aktyvią, kūrybingą
veiklą, pasiekimus bei pažangą skatina pagyrimais.
7. Mokytojų tarybos nutarimu, pasibaigus trimestrui / pusmečiui / mokslo metams, mokiniams
įrašomi pagyrimai už puikų, labai gerą mokymąsi bei lankomumą, aktyvumą, kūrybingumą,
išradingumą dalyvaujant gimnazijos ir klasės renginiuose.
8. Mokytojų tarybos nutarimu, gimnazijos vardadienio proga, pasibaigus mokslo metams,
mokiniai apdovanojami gimnazijos Padėkos raštais, mokytojai – Padėkos raštais, Vaivos
statulėlėmis už gimnazijos garsinimą tarptautiniuose konkursuose, puikius akademinius,
kūrybinius, sportinius pasiekimus šalyje, apskrityje, rajone, išradingumą organizuojant
gimnazijos mokinių laisvalaikį, aktyvų darbą gimnazijos savivaldos institucijose, aktyvumą
dalyvaujant gimnazijos neformaliojo švietimo veiklose.
9. Kartą per mokslo metus mokiniams organizuojama pažintinė išvyka už gimnazijos
garsinimą, puikius akademinius, kūrybinius, sportinius pasiekimus šalyje, apskrityje, rajone,
tarptautiniuose konkursuose, išradingumą organizuojant gimnazijos mokinių laisvalaikį,
aktyvų darbą gimnazijos savivaldos institucijose, aktyvumą dalyvaujant gimnazijos
neformaliojo švietimo veiklose.
10. Gimnazijos Direktoriaus įsakymu mokiniams rašoma padėka už pasiekimus tarptautiniuose
konkursuose, šalies, apskrities ir rajono konkursuose, olimpiadose, varžybose, viktorinose,
mokytojams – už mokinių paruošimą šiems renginiams; gimnazijos bendruomenė
informuojama mokyklos tinklalapyje www.vaivorykste.lm.lt, gimnazijos stenduose.
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IV. APMOKĖJIMAS UŽ PAPILDOMĄ DARBĄ
11. Esant MK programų sąmatoje darbo užmokesčiui skirtų lėšų, mokytojams užmokama:
11.1. už pasiektus rezultatus, jei mokytojai neturi neformaliojo švietimo valandų, skiriamos
piniginės priemokos:
11.1.1. už 1 vietą tarptautiniuose renginiuose – 200 Eur, respublikoje – 150 Eur, apskrityje – 100
Eur, rajone – 50 Eur;
11.1.2. už 2 vietą tarptautiniuose renginiuose – 150 Eur, respublikoje – 100 Eur, apskrityje – 80
Eur; rajone – 40 Eur;
11.1.3. už 3 vietą tarptautiniuose renginiuose – 100 Eur, respublikoje – 80 Eur, apskrityje – 60 Eur;
rajone – 30 Eur.
11.2. Už mokinių konsultavimą ir pasiekimus, patekus į regiono, šalies konkursus, olimpiadas,
varžybas – 50 Eur.
V. APMOKĖJIMO UŽ PAPILDOMĄ DARBĄ LĖŠŲ APSKAITA IR ATSISKAITYMAS
12. Kartą per metus vyriausias buhalteris informuoja gimnazijos Direktorių ir gimnazijos tarybą
apie MK darbo užmokesčiui skirtų lėšų panaudojimą.
13. Priedai, priemokos mokamos neviršijant darbo užmokesčiui skirtų lėšų.
__________________________
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