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TAURAGĖS MENO MOKYKLOS MOKINIŲ SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS
I.

BENDROJI DALIS

1. Tauragės meno mokyklos (toliau – TMM) mokinių skatinimo tvarkos aprašas (toliau –
Aprašas) reglamentuoja mokinių skatinimo tvarką Tauragės meno mokykloje.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko teisių
konvencija, TMM nuostatais.
3. Apraše nurodyti įvairūs skatinimo būdai, kurie taikomi, atsižvelgiant į mokinio daromą
pažangą, pastangas tobulėti, pasiekimus.
II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
4.
5.
6.
7.

Skatinti mokinius maksimaliai išnaudoti savo gebėjimus.
Skatinti mokinių pasitikėjimą savimi, siekimą tobulėti.
Ugdyti mokinių norą orientuotis į sėkmę ir pažangą.
Sudaryti sąlygas gabiems, iniciatyviems mokiniams patirti sėkmės džiaugsmą ir
bendruomenės įvertinimą.
III. MOKINIŲ SKATINIMAS

8. Mokiniai gali būti skatinami už:
8.1. aktyvumą, iniciatyvumą neformaliojo švietimo ir formalų švietimą papildančio ugdymo
veikloje;
8.2. aktyvų dalyvavimą TMM savivaldos, projektinėje veikloje;
8.3. TMM
garsinimą
savivaldybės,
respublikos,
tarptautiniu
mastu;
8.4. pasiekimus meninėje, kūrybinėje veikloje;
8.4. neeilinius, išskirtinius poelgius TMM bendruomenės kasdienybėje ir veikloje.
IV. MOKINIŲ SKATINIMO PRIEMONĖS IR BŪDAI
9. Mokiniai skatinami šiomis priemonėmis:
9.1. žodine padėka;
9.2. mokytojo padėka raštu;
9.3. TMM direktoriaus padėka raštu;
9.4. TMM direktoriaus, mokytojo padėka tėvams;
9.5. viešu pavardžių skelbimu TMM internetinėje svetainėje, socialinio tinklo Facebook
paskyroje bei kitose žiniasklaidos priemonėse;
9.6. esant galimybei, apdovanojimu TMM ar rėmėjų dovanomis ir prizais;
9.7. esant galimybei, pažintinių ekskursijų organizavimu;
9.8. pagerbimo švenčių organizavimas;
9.9. metų nominacijos skyrimu už pasižymėjimą kurioje nors ugdymo proceso srityje;

10. Skatinti mokinį gali siūlyti mokytojas, mokytojų grupė, administracija, raštu pateikdami
direktoriui rekomendaciją, kurioje nurodoma, už kokius pasiekimus ir kokiomis
priemonėmis tai padaryti.
11. Skatinamoji priemonė mokiniams skiriama atsižvelgiant į pasiekto rezultato, laimėjimo
reikšmingumą, atliktos veiklos svarbą.
12. Padėkos įforminamos TMM direktoriaus įsakymu.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Su Aprašu mokslo metų pradžioje mokinius supažindina mokytojai.
14. Aprašo priežiūrą vykdo TMM pagalbos mokiniui specialistai (metodininkai).
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